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1 Inledning och problemformulering 

1.1 Direktivets bakgrund 

Enligt Fördraget om europeiska unionen (FEU) artikel 3.2 ska EU erbjuda sina 

medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.1 Som ett led i att uppnå 

detta mål samlades Europeiska rådet 1999 i Tammerfors för att enas om politiska 

riktlinjer och prioriteringar för att förverkliga visionen om ett sådant område.2 Ord-

förandeskapet framförde i sina slutsatser att principen om ömsesidigt erkännande 

borde utgöra en av hörnstenarna i det straffrättsliga samarbetet inom unionen, då 

den tillsammans med en tillnärmning av lagstiftningen skulle underlätta sam-

arbetet mellan myndigheter och bidra till ett starkare skydd för enskildas rättig-

heter.3 Europeiska rådet anlade på Kommissionen och rådet att senast i december 

2000 upprätta en åtgärdsplan för att genomföra principen om ömsesidigt er-

kännande. I denna plan skulle även arbetet med att utarbeta gemensamma minimi-

normer för att underlätta tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande 

påbörjas.4  

Ett åtgärdsprogram antogs enligt anvisningarna i november 2000. Programmet 

syftade till att genomföra principen om ömsesidigt erkännande av domar i brottmål 

och därigenom säkerställa ett bättre samarbete mellan medlemsstaterna, ett 

starkare skydd för enskildas rättigheter samt ökad rättssäkerhet inom unionen.5 

Fem år efter Europeiska rådets möte i Tammerfors utvärderades de mål som sattes 

upp och det bestämdes av Europeiska rådet att arbetet med ett område med frihet, 

säkerhet och rättvisa skulle fortgå genom Haagprogrammet.6  Det fastslogs att inte 

alla mål från Tammerfors uppnåtts men att arbetet med att bland annat förbättra 

grundförutsättningarna för det rättsliga samarbetet inom unionen på grundval av 

principen om ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden i hög grad hade förts 

                                                           
1 Detta stadgades innan Lissabonfördraget i FEU artikel 2.  
2 Ordförandeskapets slutsatser i Tammerfors, se inledning.  
3 Ordförandeskapets slutsatser i Tammerfors, se punkt 33.  
4  Ordförandeskapets slutsatser i Tammerfors, se punkt 37.  
5 Åtgärdsprogram för genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av domar i brottmål.   
6 Haagprogrammet, EUT C 53. 3.3.2005.  
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framåt.7 Som ett led i att förbättra det rättsliga samarbetet inom unionen, och där-

igenom underlätta för tillämpningen av ömsesidigt erkännande, fastslog Europe-

iska rådet att likvärdiga standarder för rättssäkerhetsgarantier i brottmål var 

tvungna att utarbetas.8 Utgångspunkten vid framtagandet av sådana garantier 

skulle tas i den befintliga rättssäkerhetsnivån i respektive medlemsland samt med 

respekt för medlemsstaternas nationella rättstraditioner.9  

Den 30 november 2009 antog Europeiska unionens råd en resolution om en 

färdplan för att stärka misstänkta eller åtalade personers processuella rättigheter 

vid straffrättsliga förfaranden.10 Det ansågs att de diskussioner som förts om att 

stärka processuella rättigheter under åren som följde efter Haagprogrammet inte 

hade lett till konkreta resultat.11 Resolutionen medföljdes därför av en bilaga i form 

av en färdplan innehållandes sex åtgärder, betecknade A-F, som skulle genomföras 

på EU-nivå, antingen genom lagstiftning eller andra åtgärder.12 Färdplanen 

välkomnades av Europeiska rådet som införlivade åtgärdsplanen i det så kallade 

Stockholmsprogrammet.13  

Åtgärd B titulerades Information om rättigheter och om åtal.14 I förklaringen till 

vad som föreslogs gällande åtgärd B nämndes till exempel att den tilltalade skulle 

få rättighetsinformation, information om artikel en av och grunden för anklagelsen 

samt tillgång till all nödvändig information för att förbereda sitt försvar.15 De för-

klaringar som gavs till de föreslagna åtgärderna avsåg inte att vara uttömmande 

utan endast ange en riktning för vad som skulle uppnås när åtgärden fullföljdes.16 

Som ett led i att konkretisera åtgärderna som uppställdes i anslutning till åtgärd B, 

författades Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 

2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden (direktiv 

                                                           
7 Haagprogrammet, EUT C 53. 3.3.2005, s. 1.   
8 Haagprogrammet, EUT C 53. 3.3.2005, s. 12.  
9 Haagprogrammet, EUT C 53. 3.3.2005, s. 12. 
10 Rådets resolution 2009.  
11 Rådets resolution 2009, preambeln p. 10.  
12 Rådets resolution 2009, resolutionstexten p. 1-2.  
13 Stockholmsprogrammet, p. 2.4.  
14 Rådets resolution 2009, Bilaga 1, åtgärd B.  
15 Rådets resolution 2009, Bilaga 1, åtgärd B. 
16 Rådets resolution 2009, Bilaga 1, inledning.  
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2012/13/EU) som till relevanta delar kommer att behandlas i denna 

framställning.17 Direktivet skulle vara införlivat i medlemsstaternas respektive 

lagstiftning senast den 2 juni 2014.18 Sverige genomförde direktivet den 1 juni 

2014 genom ett fåtal ändringar i bland annat Rättegångsbalk (1942:740) (RB).19 

Direktivet hade sin grund i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna (Stadgan) artikel 6, 47 och 48 och skulle ytterligare försäkra de 

rättigheter som framkommer av Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) artikel 5 och 6 

och Europadomstolens praxis gällande dessa artiklar.20  EMKR artikel 6 (3) anger 

vissa minimirättigheter för den som är misstänkt eller åtalad för brott. De 

minimirättigheter som är intressanta för denna framställning är rätten att bli 

informerad om anklagelsen och rätten till försvar. Dessa minimirättigheter ska 

efter direktivets genomförande även gälla i medlemsstaternas respektive lagstift-

ning. I direktiv 2012/13/EU artikel 6 som motsvarar EKMR artikel 6 (3)(a) och 

(b), regleras rätten till information om anklagelsen vilket enligt ordalydelsen även 

innefattar rätten till att bli informerad om vilken brottsbeteckning som är aktuell.  

1.1.1 Det svenska genomförandet av direktiv 2012/13/EU  

Direktivet föranledde ett fåtal lag- och förordningsändringar i svensk rätt.21 

Direktivets sjätte artikel som behandlar rätten till information om anklagelsen an-

sågs dock redan vara genomförd i svensk rätt genom RB 23:18 och RB 30:3.22 RB 

30:3 har följande lydelse:  

Dom må ej avse annan gärning än den, för vilken talan om ansvar i behörig 

ordning förts eller fråga om ansvar eljest enligt lag må av rätten upptagas. Ej vare 

rätten bunden av yrkande beträffande brottets rättsliga beteckning eller tillämpligt 

lagrum. 

                                                           
17 Dir 2012/13/EU, se direktivets skäl p.14.  
18 Dir 2012/13/EU.  
19 Prop. 2013/14:157 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden.  
20 Rådets resolution 2009, p.14.  
21 Prop. 2013/14:157.  
22 Prop. 2013/14:157, s. 13 och s.16-17.  
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Enligt detta stadgande är domstolen endast bunden av åklagarens gärningsbeskriv-

ning men inte av den rättsliga beteckningen på gärningen enligt principen om jura 

novit curia (rätten känner lagen).23 Detta betyder att domstolen kan döma enligt en 

annan rubricering än den som den tilltalade har fått försvara sig emot under 

huvudförhandlingen.24 I direktivet artikel 6.4 stipuleras att den tilltalade har rätt att 

utan dröjsmål informeras om ändringar i anklagelsen för att kunna tillvarata sitt 

försvar. Någon sådan skyldighet finns inte lagstadgad i svensk rätt efter direktivets 

genomförande och som svensk praxis kommer att visa är rättsläget i förhållande 

till den tilltalades rätt till information om förändrad anklagelse oklart.25 Av denna 

anledning är det därför nödvändigt att utreda om Sverige genom hänvisning till 

befintlig lagstiftning som genomförandemetod verkligen uppfyllt de krav som 

ställs i direktiv 2012/13/EU artikel 6.4. RB 30:3 tillämpas alltjämt och svenska 

domstolar har möjlighet att ändra beteckning på den åtalade gärningen efter 

avslutad huvudförhandling utan att underrätta den tilltalade. 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna framställning är att utreda om Sverige implementerat direktiv 

2012/13/EU på ett korrekt sätt gällande den tilltalades rätt till information om 

anklagelsen. Direktivet är tillämpligt under hela processen, även efter avslutad 

huvudförhandling.26 Principen om jura novit curia kvarstår och det har i lagtext 

inte stadgats någon rättighet för den tilltalade att underrättas om förändrad 

brottsbeteckning efter avslutad huvudförhandling. Frågan är om Sverige efter 

direktivets genomförande uppfyller de minimikrav som direktivet uppställer i 

artikel 6.4 gällande den tilltalades rätt till en rättvis rättegång i form av att 

underrättas om en förändrad brottsbeteckning och få en chans att försvara sig mot 

denna? 

 

                                                           
23 Lindell m.fl, s. 253-254.  
24 Lindell m.fl, s. 253-254. 
25 Lindell m.fl, s.255-258.  
26 Direktiv 2012/13/EU artikel. 2.  
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1.3 Metod och material 

Det föreligger en viss skillnad mellan rättskälleläran i svensk rätt och i europa-

rätten. Inom den svenska juridiska metoden utgör förarbeten och lagmotiv en given 

rättskälla som används för att tolka lagtext. Det förhåller sig annorlunda inom 

europarätten där allmänna rättsprinciper och de respektive domstolarnas (EU-

domstolen och Europadomstolen) praxis tillmäts ett högre värde än förarbetena för 

att fastställa hur gällande rätt ska tolkas.  

Allmänna rättsprinciper är en central del av EU-rätten. Principerna är inte formellt 

definierade i rättsakter utan har framarbetats av EU-domstolen där det också har 

uttalats att rättsprinciperna har samma normhierarkiska ställning som 

primärrätten.27 För att fastställa huruvida direktivet implementerats korrekt måste 

därav också tas hänsyn till de EU-rättsliga principerna som all unionsrätt avser att 

säkerställa.  När framställningen behandlar respektive rättsområde kommer 

metoden alltså att anpassas till den juridiska metod som är vedertagen vid 

behandlingen av varje område.  

 Inom ramen för denna framställning kommer det att hänvisas till EU-rättsliga 

lagstiftningsakters inledande skäl. Dessa skulle kunna anses utgöra rättsliga motiv 

till viss del. Anledningen till detta är att det generella syftet med lagstiftningsakten 

ofta går att utläsa därifrån och det kan därför användas vid tolkningen av frågan 

om ett direktiv kan anses korrekt implementerat.  

Konventets förklaringar till Stadgan kan betraktas som förarbeten och dessa ska 

enligt Stadgan artikel 52.7 användas vid tolkningen av EU-stadgan.28 De kommer 

därför att användas vid tolkningen av EU-stadgan i de fall EU-domstolen inte 

avgjort saken.  

Kommissionen har ännu inte utkommit med sin rapport gällande medlemsstaternas 

implementering, som den enligt direktiv 2012/13/EU artikel 12 skulle ha gjort 

senast den andra juni 2015. Detta då implementeringen i vissa stater dragit ut på 

                                                           
27 Lebeck s. 23.  
28 Lebeck, s. 54-55.  
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tiden.29 Alla medlemsstater har emellertid anmält införlivande av direktivet.30 Tysk 

domstol har begärt förhandsavgörande rörande direktiv 2012/13/EU artikel 6, detta 

gäller dock en fråga angående artikel  6.1 och 6.3 i direktivet. Frågan behandlar 

delgivning och tillvägagångssättet enligt vilken den tilltalade ska underrättas på.31 

Således finns inget anhängigt fall som hade kunnat användas som 

tolkningsunderlag för frågeställningen.  

Gällande viss doktrin används andrahandskällor. Detta beror i sådana fall på att 

förstahandskällan inte finns tillgänglig på svenska eller engelska eller på grund av 

att förstahandskällan inte funnits att tillgå.  

Vid undersökningen av genomförandet av direktivet i svensk rätt kommer 

granskningen av förarbetena i viss mån att ta ett avsteg från rättskälleläran och 

dess hierarki. Departementspromemorian32 innehåller mer utförliga motiveringar 

av de beslut som togs gällande direktivets genomförande tillskillnad från 

propositionen33. Av denna anledning kommer promemorian att användas som 

analysmaterial i större utsträckning.   

Den kritik som anförts gällande RB 30:3 finns att finna i Lindells bok34 och i 

Heumans artikel35. I båda framställningarna sker jämförelsen av jura novit curia 

och RB 30:3 mot EKMR artikel 6 och Europadomstolens praxis. Eftersom direktiv 

2012/13/EU syftade till att fastställa denna praxis är materialet fortfarande 

relevant,36 det får emellertid även anläggas ett direktivperspektiv i förhållande till 

konventionen.  

1.4 Avgränsningar 

Framställningen kommer i huvudsak att behandla direktiv 2012/13/EU artikel 6.4. 

Det är denna punkt i artikel 6 gällande information om anklagelsen som kan 

                                                           
29 Enligt den information som författaren mottagit från Kommissionen.  
30 NIM för dir 2012/13/EU.  
31 Mål C-216/14, se tolkningsfråga nr 2 i begäran om förhandsavgörande.  
32 Ds 2013:18.  
33 Prop. 2013/14:157.  
34 Lindell.  
35 Heuman, s. 536-548. 
36 Dir 2012/13/EU, skäl p. 8, 14, 40 och 42.  
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komma att äventyras vid tillämpningen av RB 30:3 eftersom artikel 6.4 reglerar 

rätten till information efter att anklagelsen lämnats in till domstol. För att belysa 

innebörden av direktivets artikel 6 kommer emellertid en kort genomgång av hela 

artikeln att vidtas. Endast den svenska implementeringen av direktivet till 

relevanta delar kommer att undersökas därav lämnas övriga medlemsländers 

implementering utanför denna framställning.  

Då svenska förarbeten hänvisat till RB 30:3 som en del av genomförandet av 

direktiv 2012/13/EU artikel 6 utgår framställningen från presumtionen att RB 30:3 

numer är att anse som ett genomförande av EU-rätten.37 Detta innebär att Stadgan 

ska beaktas vid tillämpningen av RB 30:3 i enlighet med Stadgan artikel 51.1. 

Sålunda kommer överväganden gällande Stadgans och EKMR:s parallella 

tillämpningsområde att lämnas utanför framställningen. EKMR och Europa-

domstolens praxis kommer dock att undersökas för att påvisa innebörden av 

direktivets bestämmelser.   

Gällande utredningen av EKMR artikel 6 kommer denna framställning att vara 

begränsad till att hantera rätten till information om anklagelsen och rätten till 

försvar, alltså EKMR artikel 6(3)(a) och (b). Anledningen till en sådan 

avgränsning är att det är dessa rättigheter som kan komma att riskeras vid 

tillämpningen av jura novit curia och RB 30:3. Således lämnas frågor om insyn i 

brottsutredningen, vittnesförhör, tolkning och översättning och rätten till rättshjälp 

m.m. utanför. Denna framställning kommer inte heller att behandla kraven på 

gärningsbeskrivningens utformning och precision då det är ett alltför omfattande 

ämne som kräver en separat utredning.  

Principen om jura novit curia kommer till uttryck i flertalet stadganden i RB. Inom 

ramen för denna framställning kommer endast att beröras RB 30:3 som reglerar 

principen inom brottmålsprocessen och tvistemålsstadgandena lämnas därhän. 

 

                                                           
37 Se hänvisningen i prop. 2013/14:157, s. 13 och s.16-17. Till stöd för ståndpunkten att det därav utgör 

ett genomförande av EU-rätt se Schmauchs artikel i SvJT 2014, s. 795-811, s.802-803. 
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1.5 Disposition  

Som framgått ovan har framställningen inletts med ett bakgrundsavsnitt för att 

belysa problematiseringen för att utmynna i att avslöja syftet och frågeställningen. 

I det fortsatta kommer att inledas med ett avsnitt gällande direktivs genomförande 

ur ett allmänt perspektiv, med genomgång av reglering och praxis, detta för att på 

ett tydligare sätt kunna problematisera det svenska genomförandet av direktiv 

2012/13/EU artikel 6.4.  Avsnitt två följs av avsnitt tre som kommer att behandla 

det faktiska genomförandet av direktivet i svensk rätt. Detta avsnitt kommer 

inledningsvis att behandla direktiv 2012/13/EU som stort för att smalna av mot 

artikel 6 och slutligen artikel 6.4. Därefter kommer framställningen att redogöra 

för Europadomstolens praxis på området gällande information om anklagelsen och 

dess beteckning i avsnitt fyra då denna rättsliga materia till stor del legat till grund 

för direktiv 2012/13/EU. Avsnitt fem kommer att behandla principen om jura novit 

curia och RB 30:3 som är det stadgande som ger uttryck för principen. I sjätte 

avsnittet kommer den fakta och information som framkommit i föregående fram-

ställning att användas som underlag för författarens analys av syftet och 

frågeställningen. Slutsatsen av analysen och svaret på framställningens 

frågeställning kommer kort att sammanställas under avsnitt sju.  

Varje avsnitt kommer att sammanfattas för att den slutliga analysen ska bli mer 

kärnfull och för att läsaren lättare ska kunna följa framställningens gång.  

 

2 Direktivens genomförande ur ett allmänt 

perspektiv 

2.1 Reglering gällande direktivs genomförande  

Enligt FEU artikel 4.3 är medlemsstaterna bundna enligt principen om lojalt 

samarbete vilket bland annat innebär att staterna ska vidta alla lämpliga åtgärder, 

både allmänna och särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som 

följer av fördragen eller av unionens rättsakter. I Fördraget om europeiska 
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unionens funktionssätt (FEUF) artikel 288 stadgas på vilket sätt som unionens 

rättsakter är bindande för medlemsstaterna. Direktiv är enligt artikeln bindande till 

det resultat som respektive direktiv avser att uppnå. Det är däremot, tillskillnad 

från exempelvis förordningar, upp till varje medlemsstats myndigheter att välja 

tillvägagångsätt för genomförande av direktiv.38  

Med anledning av den frihet som lämnas till medlemsstaterna gällande val av 

genomförandemetod anses direktiv vara särskilt lämpliga för 

harmoniseringsarbete.39 Det har framförts flera skäl till varför det anses fördel-

aktigt att lämna valet av genomförandemetod upp till medlemsstaterna. Bland 

annat har det framhållits att respekten för staternas suveränitet och nationella 

lagstiftningsförfarande bibehålls bättre.40 Emellertid anses den främsta fördelen 

vara att medlemsstaterna kan implementera och anpassa direktivets genomförande 

till den nationella lagstiftningen, samt att implementeringen kan ske med hänsyn 

till de ekonomiska och sociala omständigheterna i respektive medlemsstat.41  Det 

ska dock inte missförstås som att den implementeringsfrihet som erbjuds 

medlemsstaterna enligt FEUF artikel 288 är total.42 Beroende på direktivets 

utformning och detaljrikedom kan det ofta vara så att staterna de facto inte lämnas 

särskilt mycket utrymme till val av implementeringsmetod.43 

2.2 En redogörelse av EU-domstolens praxis gällande genomförande 

av direktiv  

1985 klargjorde EU-domstolen de krav som ställs på implementeringen av direktiv 

i ett rättsfall mellan Kommissionen och Tyskland.44 Frågan i målet gällde huruvida 

Tyskland hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt fördraget om 

upprättandet av europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG-fördraget) artikel 189 

(nuvarande FEUF artikel 288). Tyskland hade inte vidtagit några bestämmelser i 

                                                           
38 Prechal, s. 40-41.  
39 Craig, De Búrca, s. 106.  
40 Prechal, s. 73.  
41 Prechal, s. 73. 
42 Prechal, s. 74.  
43 Prechal, s. 14.  
44 Mål C-29/84.  
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lag eller annan författning för att efterleva två direktiv gällande ömsesidigt 

erkännande av vissa sjuksköterskors behörighetsbevis samt åtgärder för att 

underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla 

tjänster.45 Tyskland hänvisade till att sjukvårdslagstiftningen skulle genomgå stora 

förändringar och att direktiven skulle ingå i dessa när de var färdigställda. 

Tillsvidare ansåg Tyskland att den allmänna principen om likabehandling 

förhindrade en felaktig tillämpning av den lagstiftning, som tills dess att 

genomförandet officiellt var klart i samband med den nya sjukvårdsreformen, 

skulle tillämpas.46  Vidare anfördes att det försenade genomförandet av direktivet 

inte innebar att de hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med 

artiklarna i direktiven.47 Den tyska regeringen hänvisade gällande genomförandet 

till lagstiftning och administrativ praxis som de ansåg uppfyllde kraven som ställ-

des i direktiven.48  

Domstolen konstaterade att EEG-fördraget artikel 189 inte ålade medlemsstaterna 

att vidta lagstiftningsåtgärder för att införliva direktiv. Vidare uttalade domstolen 

följande: 

Särskilt kan förekomsten av allmänna principer i statsrätt eller förvaltningsrätt 

göra att ett införlivande genom särskilda lagstiftningsåtgärder är överflödigt. 

Detta förutsätter emellertid att dessa principer utgör en effektiv garanti för att 

nationella myndigheter faktiskt tillämpar direktivet fullt ut och att, i sådana fall då 

direktivet syftar till att skapa rättigheter för enskilda, den rättsliga situation som 

följer av dessa principer är tillräckligt klar och precis samt att de personer som 

berörs ges möjlighet att få full kännedom om sina rättigheter och, i förekommande 

fall, ges möjlighet att göra dem gällande vid de nationella domstolarna. Det 

sistnämnda villkoret är särskilt viktigt då direktivet i fråga syftar till att bevilja 

                                                           
45 C 29/84, se under Föremål för talan.  
46 C 29/84, p. 27.   
47 C 29/84, p. 15-18.  
48 C 29/84, p. 27 och p. 36.    
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andra medlemsstaters medborgare rättigheter, eftersom dessa medborgare i 

allmänhet inte har kännedom om dessa principer.49  

Just i detta fall ansåg domstolen att hänvisning till allmänna rättsprinciper och 

administrativ praxis inte var tillräckligt för att uppfylla kraven på den rättsliga 

situation som uppkommit till följd av genomförandet då de respektive direktiven 

var mycket specifika.50  

EU-domstolen bekräftade sitt resonemang från 1985 i ytterligare ett avgörande 

mellan Kommissionen och Tyskland 1991.51 Denna gång avsåg direktivet att 

skydda grundvatten från förorening genom vissa farliga ämnen. Tyskland hänvi-

sade till lagstiftning som förvisso inte tillkommit på grund av direktivet men som 

ändå ansågs uppnå det avsedda resultatet.52 Kommissionen hänvisade i sin tur till 

att Tysklands implementering inte var tillräcklig för att uppfylla de rigorösa krav 

som uppställdes i direktivet.53 Domstolen upprepade sin slutsats från 1985-års 

avgörande gällande klarhet och precision och konstaterade att det aktuella 

direktivet avsåg att införa rättigheter och skyldigheter för enskilda.54 Därefter 

gjorde domstolen en tämligen omfattande undersökning av direktivets artiklar i 

jämförelse med tysk lag och konstaterade att rättsläget som uppkommit inte varit 

tillräckligt klart och precist för att kunna godtas ur rättssäkerhetssynpunkt.55  

Av dessa två rättsfall kan alltså konstateras EU-domstolen fastställt att det är 

möjligt för medlemsstaterna att genomföra direktiv genom hänvisning både till 

allmänna rättsprinciper och till befintlig lagstiftning men att det ställs höga krav 

på den rättsliga situation som ska uppkomma oavsett hur implementeringen 

genomförs.   

EU-domstolen har sedan ovan redogjord praxis i åtskilliga fall tagit upp frågan om 

hur ett direktiv ska införlivas.56 Det står klart att det inte alltid är nödvändigt med 

                                                           
49 C 29/84, p. 23.  
50 C 29/84, p. 31 och 32 resp. p. 38 och 39.  
51 Mål C-131/88.  
52 Mål C-131/88, p. 3-4.  
53 Mål C-131/88, p. 5.  
54 Mål C-131/88, p. 6-7.  
55 Mål C-131/88, p. 74.  
56 Se, utöver redogjord praxis, exempelvis mål C-361/88 och mål C-455/00.  
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lagstiftningsåtgärder för att genomföra ett direktiv i enlighet med FEUF artikel 

288. Implementering av direktiv som innebär rättigheter för enskilda måste 

däremot vara tillräckligt klar och precis för att enskilda ska få en klar bild av sina 

rättigheter och skyldigheter. Detta gäller oavsett om medlemsländerna avser att 

implementera genom hänvisning till rättsprinciper som i 1985 års fall;57 genom 

utfärdande av ny lagstiftning som i ett rättsfall mot Sverige 2002,58 eller genom 

hänvisning till befintlig lagstiftning59.  

I fallet mellan Kommissionen och Sverige 2002 ansåg Kommissionen att Sverige 

inte införlivat ett direktiv korrekt då en bilaga tillhörande direktivet inte tagits med 

i lagstiftningen utan i förarbetena. Det aktuella direktivet hade dock införlivats 

genom lag, vilket Kommissionen inte bestred, men de opponerade sig mot att 

bilagan inte tagits med i lagstiftningen.60  EU-domstolen ansåg emellertid att 

direktivet genomförts korrekt då förarbeten enligt nordisk rättstradition är en viktig 

del av lagtolkningen.61 Den rättsliga situation som uppkommit till följd av 

direktivet ansågs alltså vara tillräckligt klar och precis för att kunna godkännas.  

2004 avgjorde domstolen en fördragsbrottstalan mellan Kommissionen och 

Spanien, frågan gällde återigen huruvida ett direktiv genomförts korrekt eller ej.62 

Kommissionen gjorde gällande att Spanien inte införlivat direktivet genom att inte 

vidta nödvändiga åtgärder inom den angivna fristen.63 Spanien anförde i första 

hand att de ändringar som skulle genomföras nästan var färdiga och i andra hand 

att direktivets resultat uppnåddes genom befintlig lagstiftning.64 Domstolen slog 

fast att ett utkast till lag inte är en tillräcklig åtgärd för att genomföra ett direktiv.65 

Gällande den befintliga lagstiftningen ansåg domstolen att den spanska lagstift-

ningen inte täckte eller uppräknade alla de handlingar som direktivets artiklar 

                                                           
57 Som fallet i C-29/84.  
58 C-478/99.  
59 Som i mål C-131/88 och mål C-58/02.  
60 C-478/99, p. 12.  
61 C-478/99, p. 23.  
62 C-58/02, p. 1.  
63 C-58/02, p. 15.  
64 C-58/02, p. 16 och p. 17.  
65 C-58/02, p. 29.  
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avsåg att täcka.66 Då direktivets innehåll var av straffrättslig natur och straffbelade 

vissa handlingar genom att påföra sanktioner när dessa handlingar vidtogs av 

enskilda kunde en direktivkonform tolkning av de redan befintliga stadgandena i 

spansk rätt inte godtas av rättssäkerhets- och legalitetsskäl.67 Spanien hade således 

inte uppfyllt sina skyldigheter och Kommissionen fick rätt.68 

EU-domstolens avgörande föregicks av ett förslag till förhandsavgörande med 

intressanta överväganden i förhållande till denna framställning.69 

Generaladvokaten framhöll nämligen att den centrala frågan i målet var under 

vilka förutsättningar en medlemsstat kunde underlåta att anta en formell rättsakt 

för att införliva ett direktiv.70 Han konstaterade vidare att det i EU-domstolens 

rättspraxis ställs höga krav på införlivandet av direktiv som tillerkänner enskilda 

rättigheter och skyldigheter, detta med rättssäkerhetsintresset beaktande.71 Som 

huvudregel ansåg han att staterna bör anta formella rättsakter i nationell 

lagstiftning för att införliva direktiv som tillerkänner enskilda rättigheter. 72 Denna 

huvudregel kunde enligt generaladvokaten bara frångås när befintlig lagstiftning 

verkligen garanterade tillämpningen av direktivet på ett tillräckligt klart och precist 

sätt. Eftersom förfarandet ansågs utgöra ett undantag skulle medlemsstaterna vara 

restriktiva i sin användning av befintlig lagstiftning för att införliva direktiv enligt 

honom.73 Den nationella rätten skulle, enligt generaladvokaten, nämligen inte bara 

vara allmänt överensstämmande med direktivet utan det ska finnas en precis och 

klar överensstämmelse mellan nationell rätt och direktivet, detta gäller särskilt när 

det är fråga om rättigheter för enskilda.74  

Kriterierna gällande precision och klarhet är förutsättningar för att den enskilde 

ska kunna åberopa sina rättigheter inför nationella domstolar så som domstolen 

krävde i 1985 års fall och i dess efterföljande praxis. Att bedöma om ett direktiv 

                                                           
66 C-58/02, p. 28.  
67 C-58/02, p. 28. 
68 C-58/02, p. 28. 
69 Förslag till avgörande i mål C-58/02.  
70 Förslag till avgörande i mål C-58/02, p. 33.  
71 Förslag till avgörande i mål C-58/02, p. 33.  
72 Förslag till avgörande i mål C-58/02, p. 35.  
73 Förslag till avgörande i mål C-58/02, p. 35.  
74 Förslag till avgörande i mål C-58/02, p. 36.  
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har blivit korrekt implementerat eller ej, kan inte avgöras med en generell tolkning 

av kriterierna som uppställts i den praxis som redogjorts i det föregående.75 Det 

har däremot varit möjligt att genom EU-domstolens praxis hitta tolkningsvägar 

som kan ge ledning i att avgöra huruvida ett direktiv ska anses korrekt införlivat 

eller inte. För att underlätta studiet av sådan praxis har det konstaterats att frågan 

om direktivs korrekta implementering kan delas upp inom tre problemområden 

som följer: innehållet i åtgärderna som vidtagits på grund av direktivet, typen av 

åtgärd samt hur direktivet tillämpas.76 Medlemsstaterna har nämligen enligt FEUF 

artikel 288 inte bara att i teorin implementera direktivet, de måste också säkerställa 

dess effektiva tillämpning och att de uppnår önskad rättsföljd.77 

2.2.1 Innehållet i åtgärderna som vidtas med avsikt att genomföra direktivet  

Som ovan nämnts är medlemsstaterna inte tvungna att vidta lagstiftningsåtgärder 

för att implementera direktiv.78 Medlemsstaterna kan således vidta åtgärder i 

skalan mellan att å ena sidan införliva direktivet genom ordagrann lagstiftning i 

nationell rätt eller välja att tolka in direktivets bestämmelser i den befintliga 

nationella lagstiftningen och dess principer å andra sidan.79 Detta erbjuder ett 

tämligen stort spektrum då en korrekt implementering kan befinna sig varsomhelst 

mellan dessa två ytterligheter.80 För att undvika en upprepande framställning 

hänvisas till ovan gällande de kriterier som ställs på innehållet i de implementerade 

åtgärderna. Nämligen att dess resultat ska vara klart och precist oavsett vilken form 

åtgärderna har haft och att detta är särskilt viktigt när direktivet syftar till att införa 

rättigheter för enskilda.81 Om de regler som införs eller de principer som används 

för att införliva direktivet är för vaga eller otydliga kan det bidra till en osäkerhet 

hos den enskilde gällande vilka rättigheter och skyldigheter som denne har samt 

hur denne ska kunna åberopa dessa i de nationella domstolarna.82 

                                                           
75 Prechal, s. 75.  
76 Prechal, s. 76.  
77 Prechal, s. 31-32.  
78 Mål C-29/84, p. 23.  
79 Prechal, s. 32.  
80 Prechal, s.76.  
81 Mål C-131/88, p. 6.  
82 Prechal, s. 77.  
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Det har dock ansetts att det finns situationer då det är påkallat att frånta medlems-

länderna deras fria val av implementeringsmetod och kräva lagstiftningsåtgärder.83 

Som exempel på sådana situationer kan nämnas när det saknas ekonomiska 

incitament för att genomföra direktivets bestämmelser eller när det blir 

problematiskt att övervaka direktivets genomförande.84 EU-domstolen håller dock 

fast vid den frihet som FEUF artikel 288 erbjuder gällande direktivens 

införlivande. Detta genom att vidhålla att direktiv kan genomföras med hänvisning 

till den nationella legala kontexten utan ytterligare lagstiftningsåtgärder om det 

ändå kan garanteras att direktivet tillämpas på ett tillräckligt klart och precist sätt.85 

Kraven på den rättsliga situation som ska uppstå efter en implementering innefattar 

även att lagstiftning som motverkar att situationen är tillräckligt precis och klar 

måste upphävas.86 

2.2.2 Betydelsen av vilken typ av implementeringsåtgärd som vidtas 

EU-domstolen har fastslagit att endast administrativa åtgärder som inte är 

fastställda i lag utan kan ändras när exempelvis en myndighet ändrar styrdokument 

inte är en godkänd typ av åtgärd för att införliva ett direktiv.87 Även om de 

administrativa regler som införs är förenliga med direktivet och dess praktiska 

tillämpning inte strider mot det resultat som direktivet syftar till att uppnå, har 

sådana regler inte ansetts utgöra en tillräcklig implementering för att säkerställa en 

fullgod tillämpning av direktivet.88 Som huvudregel kan därav konstateras att 

implementering åtgärder som vidtas för att fullgöra ett direktiv måste vara rättsligt 

bindande.89  

Det finns flera skäl till varför en huvudregel som stadgar att implementerings-

åtgärderna måste vara rättsligt bindande är en god idé. Dels öppnar administrativa 

åtgärder för en godtycklighet gällande deras tillämpning då det inte finns någon 

laglig kontext att ta hänsyn till. Detta kan leda till olika resultat i tillämpningen av 

                                                           
83 Prechal, s.77.  
84 Förslag till avgörande i mål C-131/88, p.9.  
85 Mål C-131/88, p. 6.  
86 Prechal, s. 78.  
87 Mål C-429/85, p. 12.  
88 Se bland annat, mål C-131/88, p. 8.  
89 Prechal, s. 82.  
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direktivets regler, vilket vore förödande för en stat som vill upprätthålla självbilden 

av en rättsstat.90 Det är även viktigt för rättssäkerheten att alla parter är medvetna 

om deras rättigheter och skyldigheter, en enskild ska kunna göra sina rättigheter 

gällande inför statliga myndigheter och staten ska å andra sidan kunna påkalla 

skyldigheter hos den enskilde.91 Även av den anledningen är tanken om rättsligt 

bindande åtgärder god då det krävs att dessa åtgärder i tillräcklig mån kommer till 

allmänhetens kännedom och detta är lättast att åstadkomma genom ett sedvanligt 

nationellt lagstiftningsförfarande. De rättsligt bindande implementerings-

åtgärderna ger de enskilda en bättre uppfattning om deras rättigheter och 

skyldigheter samtidigt som det också förbättrar förutsebarheten då de kan avgöra 

i vilken rättslig position de befinner sig.92  

2.2.3 Tillämpningen av genomförandebestämmelserna som underlag för att avgöra om 

genomförandet är korrekt 

Direktiv är som ovan nämnts bindande med avseende till vilket resultat som ska 

uppnås.93 Direktiven används för att påverka beteenden i samhället, precis som de 

allra flesta lagstiftningsakter.94 Att enbart implementera direktiven utan att de facto 

tillämpa de regler som uppkommer som följd skulle göra direktiven tämligen 

tandlösa och i längden skulle det kunna äventyra harmoniseringsarbetet inom EU. 

Det är därför viktigt att de regler som uppkommer till följd av en implementering 

också tillämpas och verkställs.95 Medlemsstaterna är själva ansvariga för att 

bestämma vilken myndighet som kommer att tillämpa och verkställa de regler som 

implementeras genom direktivet.96 Ytterligare en anledning till att kriterierna som 

uppställs gällande den rättsliga situationen är så viktiga är att en rättslig situation 

som är klar och precis avsevärt minskar risken för att myndigheterna vid sin 

utövning tillämpar de nya reglerna fel eller inte tillämpar dem alls.97 

                                                           
90 Prechal, s. 83-84.  
91 Prechal, s. 84.  
92 Prechal, s. 83-84. 
93 Se FEUF artikel 288.  
94 Prechal, s. 52.  
95 Prechal, s. 52.  
96 Prechal, s. 87.  
97 Prechal, s.87.  
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2.3 Olika varianter av felaktig implementering av direktiv 

I det föregående har det redogjorts för vilken reglering som styr direktivens 

genomförande samt de metoder som EU-domstolen arbetat fram för att kunna 

avgöra huruvida direktiv är korrekt genomförda i medlemsstaterna eller ej. 

Följande avsnitt kommer att redogöra för olika typer av felaktig implementering. 

Som hittills redogjord praxis visar, är det förekommande att medlemsstaterna inte 

implementerar direktiv på ett korrekt sätt, det vill säga att implementeringen strider 

mot FEUF artikel 288 och det resultat som avses med direktivet. Det går i 

huvudsak att identifiera fyra sätt enligt vilka ett direktiv kan anses ha 

implementerats fel.98 Utöver dessa fyra sätt finns det många specifika situationer 

som kan uppkomma,99 men de nedan beskrivna situationerna är lämpligast för att 

användas som utgångspunkt för att analysera om det kan anses att Sverige har 

felimplementerat direktiv 2012/13/EU. 

Det första och även det mest uppenbara är när medlemsstaten inte har genomfört 

direktivet trots att detta hade varit nödvändigt för att uppfylla skyldigheterna enligt 

FEUF artikel 288 och medlemsstaten är medveten om nödvändigheten.100 Det 

andra sättet är när medlemsstaten inte vidtagit några åtgärder med anledning av 

direktivet då det ansetts att direktivet redan varit införlivat genom befintlig 

rättsordning och detta sedermera visar sig vara en felaktig uppfattning.101 Det 

tredje sättet är när medlemsstaten vidtagit implementeringsåtgärder men dessa inte 

överensstämmer med den praxis som fastställts av EU-domstolen gällande de krav 

som ställs vid implementering av direktiv.102 Det sista och fjärde sättet är när 

medlemsstaten inte korrigerat lagstiftning som strider mot det resultat som 

direktivets implementering är avsedd att uppnå.103  

 

                                                           
98 Prechal, s. 192.  
99 Prechal, s. 192. 
100 Prechal, s. 192.  
101 Prechal, s. 192.  
102 Prechal, s. 192.  
103 Prechal, s. 192.  
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2.4 Sammanfattande analys av avsnitt två 

Medlemsstaterna är bundna enligt lojalitetsprincipen i FEU artikel 4.3. Enligt 

denna princip har de att säkerställa en lojal tillämpning av EU-rätten vilket även 

innebär att vidta alla nödvändiga åtgärder för att fullgöra skyldigheterna som följer 

av unionens rättsakter samt att genomföra dessa och avstå från åtgärder som 

riskerar att äventyra unionens mål.  FEUF artikel 288 är den artikel i fördragen 

som sätter de rättsliga ramarna för direktivens införlivande. Direktiven är som 

ovan nämnt bindande till sitt resultat men inte till genomförandemetod. EU-

domstolen har uppställt krav på den rättsliga situation som ska ha uppstått i 

medlemsstaternas rättsordningar efter genomförandet av direktiv som tillerkänner 

enskilda rättigheter. Den rättsliga situationen måste vara tillräckligt klar och precis 

för att enskilda ska kunna göra sina rättigheter gällande i nationell domstol samt 

förstå omfattningen av deras rättigheter och skyldigheter.104  

Det finns tre faktorer som kan ge ledning i frågan huruvida ett direktiv kan 

bedömas vara korrekt implementerat. För att undersöka detta bör innehållet i 

implementeringsåtgärderna granskas samt vilken typ av åtgärder som vidtagits och 

slutligen vem/vilka som är bär det nationella ansvaret för att direktivet tillämpas 

och hur dess artiklar verkställs.  Implementeringsåtgärderna ska som huvudregel 

vara rättsligt bindande i medlemsstaten för att anses som fullgoda åtgärder.105   

Inom ramen för denna framställning har det avgränsats fyra huvudsakliga sätt 

enligt vilka ett direktiv kan ha blivit felaktigt genomfört. Det ena är att direktivet 

inte föranlett några åtgärder i medlemsstaten, trots det identifierats att detta vore 

nödvändigt. Det andra att direktivet redan anses implementerat genom befintlig 

ordning, vilket visar sig vara en felaktig uppfattning. Det tredje är att den rättsliga 

situationen inte uppfyller kraven enligt EU-domstolens praxis och det fjärde sättet 

är när medlemsstaten inte åtgärdat lagstiftning som strider mot direktivet.106     

                                                           
104 Mål C-29/84, p. 23.  
105 Prechal, s. 75-76.  
106 Prechal, s. 192.  
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Så starkt som generaladvokaten yttrar sig gällande de krav som ställs på ett 

införlivande av direktiv, är enligt min mening inte helt överensstämmande med 

EU-domstolens praxis. Han anser att det är en direkt undantagsregel att direktiv 

inte behöver genomföras genom lagstiftning.107 EU-domstolen inleder ofta sina 

domskäl vid fråga om direktivs införlivande med att citera vad de kom fram till i 

1985-års avgörande.108 Det citatet ger inte uttryck för att det är en stark 

undantagsregel som ska tillämpas mycket restriktivt.  Snarare öppnar EU-

domstolen för möjligheten att medlemsstaterna inte tvunget ska behöva vidta 

lagstiftning för att genomföra direktiv. Tyngdpunkten i deras argumentation ligger 

istället på det ovillkorliga kravet att enskilda ska kunna veta sina rättigheter och 

tillvarata dem genom att den rättsliga situationen är tillräckligt klar och precis, inte 

på att uppställa huvudregler kring vilken typ av åtgärd som ska företas vid ett 

direktiv. En sådan huvudregel skulle till viss mån ta bort många av de fördelar som 

framhålls gällande direktiv som rättsakt och harmoniseringsmetod.109 Den 

huvudregel som uppställts är snarare kravet på klarhet och precision, måhända att 

det ofta är svårt att uppnå utan lagstiftning och att generaladvokaten till den delen 

har rätt.  Det står emellertid fortfarande medlemsstaterna fritt att välja 

genomförandemetod enligt FEUF artikel 288 och någon absolut huvudregel för att 

direktiv måste genomföras genom lagstiftning när de reglerar rättigheter för en-

skilda kan inte utläsas ur EU-domstolens praxis så länge som den rättsliga 

situationen är tillräckligt klar och precis.  

 

 

 

                                                           
107 Förslag till avgörande i mål C-58/02, p. 35. 
108 Mål C-29/84, den punkt som brukar citeras är p. 23 som även citerats inledningsvis i detta avsnitt. 
109 Se avsnitt 2.1 ovan.  
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3 Direktiv 2012/13/EU och dess genomförande i 

svensk rätt 

3.1 Direktivets syften och tillämpningsområde  

I FEUF artikel 82.2 stadgas att Europaparlamentet och rådet har rätten att genom 

direktiv fastställa minimiregler inom det straffrättsliga området för att underlätta 

för det ömsesidiga erkännandet av domar och rättsliga avgöranden. Enligt FEUF 

artikel 82.2.b tillhör personers rättigheter vid det straffrättsliga förfarandet ett av 

de områden där Europaparlamentet och rådet kan utöva den befogenhet som 

tillkommer dem enligt stadgandet.    

I Stadgan artikel 52.3 anges att de rättigheter i Stadgan som har en motsvarighet i 

EKMR ska ha samma innebörd och räckvidd som i konventionen. Det har vidare 

uttalats att det inte bara är rättigheternas ordalydelse som motsvaras utan också det 

som framgår av EKMR:s tilläggsprotokoll samt den praxis som Europadomstolen 

och EU-domstolen arbetat fram.110 Intentionen med artikel 52.3 är att möjliggöra 

för unionen att säkerställa ett mer omfattande skydd än vad som erbjuds av EKMR 

och i vart fall ska stadgans skyddsnivå aldrig understiga EKMR:s i de rättigheter 

som har en motsvarighet till varandra.111 Genom direktiv 2012/13/EU har EU tagit 

tillvara på möjligheten att erbjuda ett starkare skydd än vad EKMR:s ordalydelse 

ger uttryck för inom det område som direktivet berör. Detta då det i direktivet även 

inkluderats krav på processen som framkommit i Europadomstolens praxis.112 

Direktiv 2012/13/EU är en del av det resultat som framkommit av arbetet som 

pågått inom EU för att förstärka principen om ömsesidigt erkännande och enskil-

das rättigheter sedan mötet i Tammerfors 1999 och tiden därefter.113 Avsikten med 

direktivet var att ytterligare underlätta för principen om ömsesidigt erkännande 

inom straffrättsliga förfaranden genom att stärka medlemsstaternas förtroende för 

varandras straffrättsliga system.114 För att åstadkomma detta ansågs det att 

                                                           
110 Konventets förklaringar, s.33. 
111 Konventets förklaringar, s.33.  
112 Dir 2012/13/EU, se direktivets skäl p.18.  
113 Dir 2012/13/EU, se direktivets skäl p. 1-2.  
114 Dir 2012/13/EU, se direktivets skäl p. 3.  
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gemensamma miniminormer samt mekanismer till skydd för misstänktas eller 

tilltalade personers rättigheter var nödvändigt.115 Vidare stadgades att ett ökat 

förtroende mellan medlemsstaterna inte endast kräver tilltro till de materiella 

reglerna utan även till tillämpningen av dem.116 Det konstaterades att en 

förutsättning för ett stärkt ömsesidigt erkännande var införande av detaljerade 

bestämmelser gällande processuella rättigheter och garantier i medlemsstaterna.117 

Trots att alla medlemsstater tillträtt EKMR fastslogs att detta inte skapat ett 

tillräckligt förtroende för andra medlemsstaters rättssystem. Det var därför av vikt 

att de detaljerade bestämmelserna gällande de processuella rättigheterna hade sin 

grund i Stadgan och EMKR.118 Den rättsliga grunden för direktivet gällande rätt 

till information om anklagelsen och rätten till försvar vilket denna framställning 

behandlar, hämtades ur Stadgan artikel 47 och artikel 48. 2 samt EKMR artikel 

6.119 

Direktiv 2012/13/EU specifika syfte, som det uttrycks i artikel 1 var bland annat 

att fastställa bestämmelser om misstänkta eller tilltalade personers rätt till 

information om deras rättigheter vid straffrättsliga förfaranden och om 

anklagelsen mot dem.  Direktivets tillämplighet sträcker sig enligt artikel 2 från 

det att behöriga myndigheter i medlemslandet underrättar en misstänkt eller 

tilltalad om misstanken till dess att ansvarsfrågan utredd och slutligt avgörande 

vunnit laga kraft. Följaktligen ska även de nationella 

genomförandebestämmelserna ha samma tillämpningsområde och gälla från det 

att processen inleds tills dess att den avslutas.120 

För att uppfylla kraven som ställs på en rättvis rättegång och rätten till försvar 

stadgar direktiv 2012/13/EU att den som är misstänkt eller tilltalad för ett brott ska 

få all nödvändig information i god tid för att på ett effektivt sätt kunna förbereda 

sitt försvar, detta gäller även en förändrad anklagelse.121 I artikel 3.1.c men främst 

                                                           
115 Dir 2012/13/EU, se direktivets skäl p. 3. 
116 Dir 2012/13/EU, se direktivets skäl p. 4.  
117 Dir 2012/13/EU, se direktivets skäl p. 8.  
118 Dir 2012/13/EU, se direktivets skäl p. 7-8.  
119 Dir 2012/13/EU, se direktivets skäl p. 5.  
120 Schmauch, s. 795.  
121 Dir 2012/13/EU, se direktivets skäl p. 27-29.  
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i artikel 6 stadgar direktivet rätten till information om anklagelsen. I denna rättig-

het ska enligt direktivet ingå att medlemsstaterna ombesörjer att en person som är 

misstänkt eller tilltalad får information om den brottsliga gärning som denne är 

misstänkt eller tilltalad för. Informationen ska tillhandahållas utan dröjsmål och 

vara så utförlig som krävs för att säkerställa ett rättvist förfarande och ett effektivt 

utövande av rätten till försvar.122 Enligt artikel 6.3 ska informationen innefatta 

uppgifter om brottets art och brottsrubricering samt på vilket sätt som 

vederbörande ska ha varit delaktig i brottets utförande. Denna information ska 

tillhandahållas senast när ärendet lämnas över till domstol.123 Om ändringar sker i 

den information som givits den misstänkte eller tilltalade så ska detta meddelas 

utan dröjsmål för att säkerställa ett rättvist förfarande enligt direktivet artikel 6.4. 

3.2 Genomförande av direktiv 2012/13/EU avseende artikel 6 i svensk 

rätt  

Vid studiet av genomförandet av direktivet i svensk rätt får förarbetena till 

implementeringen ge ledning. Som ett första steg av implementeringen skrevs 

promemorian Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om rätten 

till information vid straffrättsliga förfaranden (Ds 2013:18). I denna framställning 

gavs en beskrivning av rättsläget samt förslag på implementeringsåtgärder som 

behövde vidtas för att genomföra direktivet.  

Följt av promemorian var Regeringens proposition 2013/14:157 Misstänktas rätt 

till insyn vid frihetsberövanden. Propositionen motiverade inte de 

ställningstaganden som gjordes i samma utsträckning som 

departementspromemorian varför denna får utgöra den huvudsakliga grunden för 

att försöka förstå motiven till Sveriges genomförande av direktivet.  

3.2.1 En kort redogörelse för de överväganden som gjordes i Ds 2013:18  

Gällande rättsläget som det såg ut innan direktivets genomförande konstaterades i 

promemorian att rätten till information om anklagelsen främst reglerades i RB 

                                                           
122 Dir 2012/13/EU, artikel 6.1.  
123 Dir 2012/13/EU, artikel 6.3.  
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23:18 men även i några andra stadganden.124 RB 23:18 st 1 stadgade i sin dåva-

rande lydelse att: Då förundersökningen kommit så långt att någon skäligen 

misstänks för brottet, skall han, då han hörs, underrättas om misstanken.125 En 

sådan underrättelse skulle innehålla konkreta uppgifter om vad misstanken 

omfattade, och skulle i princip beskriva vilken eller vilka gärningar som avsågs.126 

Om den misstänkte hade gripits eller anhållits så skulle denne enligt RB 24:9 få 

besked om det brott som han eller hon var misstänkt för samt grunden för 

frihetsberövandet. Utöver ovan redogjorda stadganden hänvisades bland annat till 

RB 24:14 som behandlar skyldigheten för åklagaren att uppge vilka 

omständigheter häktningsyrkandet grundas på i samband med 

häktningsförhandling; RB 24:16 som stadgar att domstolen efter 

häktningsförhandling omedelbart måste fatta beslut i häktningsfrågan, i beslutet 

måste anges de skäl som beslutet grundas på enligt reglerna i RB 30 kap.127 Vidare 

togs RB 45:9 upp som en del av gällande lagstiftning inom det berörda området då 

stadgandet fastställer rättens skyldighet att utfärda stämning vari den enskildes rätt 

att få information om åtalet garanterades enligt promemorian.128 Slutligen 

hänvisades till ett JO-beslut som fastslagit skyldigheten för polis och åklagare att 

informera om det under förundersökningen dyker upp nya brottsmisstankar eller 

om misstankarna förändras. Det lades också till på slutet att domstolen enligt RB 

30:3 inte fick döma över andra gärningar än dem som åklagaren väckt åtal för.129  

Vid bedömningen av om gällande rätt var förenlig med direktivets artikel 6 fast-

ställde utredningen att de krav som ställdes i direktivet gällande information om 

anklagelsen kunde anses tillgodosedda av redan befintlig lagstiftning.130 RB 23:18 

kom att få en förändrad lydelse i samband med att direktivet genomfördes.131 Dessa 

ändringar var dock inte härledda ur artikel 6 då stadgandet i RB ansågs uppfylla 

                                                           
124 Ds 2013:18, s. 29.  
125 Ds 2013:18, s. 9.  
126 Ds 2013:18, s. 29, hänvisar till JO 1989/90 s. 60.  
127 Ds 2013:18, s. 29.  
128 Ds 2013:18, s. 29. 
129 Ds 2013:18, s. 29, se även JO 1981/82 s. 65.  
130 Ds 2013:18, s. 69.  
131 Prop. 2013/14:157, s. 4-5.  
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de krav som ställdes i artikel 6.1 och 6.3.132 Avslutningsvis gjordes bedömningen 

att artikel 6.4 gällande information om förändrad anklagelse var tillgodosedd dels 

genom ett JO-avgörande som fastställt att det inom skyldigheten att underrätta om 

misstanken även ingår att underrätta om misstanken förändras,133 och dels genom 

RB 30:3 när åtal redan väckts.134 Promemorian föreslog därav inga ändringar med 

anledning av artikel 6 i direktivet.  

3.2.2 Genomförandet av direktivet genom prop. 2013/14:157 

Gällande bedömningen av gällande rätt var propositionen överensstämmande med 

promemorian.135 Regeringen gjorde med promemorian som grund bedömningen 

att ett fåtal ändringar i lagstiftning och förordning var nödvändiga för att 

genomföra direktivet.136 Såväl som i promemorian som i propositionen 

konstaterades med samma grunder att artikel 6 i direktivet inte krävde någon 

förändring av svensk lagstiftning.137 Då det konstaterades att den svenska 

rättsordningen redan var överensstämmande med det resultat som artikel 6 i direk-

tivet avsåg att säkerställa. 

3.3 Sammanfattning av avsnitt 3 

Direktivet är sprunget ur en önskan från EU:s sida att förstärka principen om 

ömsesidigt erkännande i medlemsstaterna.138 För att åstadkomma detta utfärdades 

miniminormer avsedda att stärka skyddet för misstänkta och tilltalade personers 

rättigheter vid straffrättsliga förfaranden, direktiv 2012/13/EU.  Direktivets syfte 

var således att fastställa bestämmelser som gav tilltalade och misstänkta personer 

rätt att underrättas om deras rättigheter samt rätt att få information om 

anklagelsen.139 Tillämpningsområdet för direktivet är från det att den misstänkte 

underrättas om misstanken till dess slutligt avgörande har vunnit laga kraft.140  

                                                           
132 Ds 2013:18, s. 69-70.  
133 JO 1981/82 s. 65.  
134 Ds 2013:18, s. 71.  
135 Prop. 2013/14:157, s. 13, jfr Ds 2013:18 s. 29.  
136 Prop. 2013/14:157, s. 16.  
137 Prop. 2013/14:157, s. 17.  
138 Se bakgrundavsnitt 1.1.  
139 Dir 2012/13/EU artikel 1.  
140 Dir 2012/13/EU artikel 2.  
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Direktivets artikel 6.4 stadgar rätten till information om anklagelsen när den 

förändras under processen. Denna artikel i direktivet har inte föranlett några 

ändringar i svensk lagstiftning trots att Sverige inte har någon lag som uttryckligen 

stadgar rätten att bli underrättad om förändrad anklagelse. Istället har förarbetena 

hänvisat till RB 30:3 som en del av genomförandet av direktivet när 

brottsbeteckningen förändras efter att åtal har väckts och konstaterat att rätten inte 

får döma över andra gärningar än de som talan om ansvar avsett och i behörig 

ordning förts.141 Utöver detta hänvisades också till ett JO-beslut som uttryckt att 

det inom ramen för skyldigheten att underrätta om misstanken även ingår att 

underrätta om misstanken förändras.142 Det har dock inte problematiserats att 

rätten inte är bunden av åklagarens rättsliga beteckning eller åberopat lagrum.  

 RB 30:3 får med anledning av förarbetenas hänvisningar anses utgöra ett 

genomförande av EU-rätten vilket i sin tur betyder att Stadgan ska beaktas vid 

tillämpningen av detta lagrum.143 Av denna anledning kommer följande avsnitt att 

behandla den rättsliga materia som legat till grund för Stadgan och direktiv 

2012/13/EU.  

 

4 Information om anklagelsen och dess 

rubricering 

4.1 Allmänt om innehållet i avsnitt 4 

Då en av avsikterna med direktivet var att befästa EKMR och Europadomstolens 

praxis i medlemsstaterna kommer i det följande att redogöras för aktuell praxis 

från Europadomstolen gällande information om anklagelsen.144 EKMR och dess 

praxis används som en lägsta miniminivå för det skydd som erbjuds enligt 

direktivet.145 Bestämmelserna i direktivet som motsvarar rättigheter som 

                                                           
141 Ds 2013:18 s. 71 och prop. 2013/14:157 s. 16-17.  
142 Ds 2013:18 s. 71.  
143 Schmauch, s. 803. 
144 Dir 2012/13/EU, se direktivets skäl p. 8 och 14.  
145 Dir 2012/13/EU, se direktivets skäl p. 40.  
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garanteras av EKMR ska tolkas och tillämpas på samma sätt som i 

europadomstolen.146 Följande framställning kommer därför att utgå ifrån EKMR 

artikel 6 då denna artikel legat till grund för Stadgans reglering och sedermera även 

det direktiv som är föremål för denna framställning.147 Således kommer den 

följande framställningen att inledas med att behandla EKMR artikel 6(3)(a) och 

(b) som aktualiseras vid en undersökning av vad rättigheten i direktiv 2012/13/EU 

artikel 6.4 innebär avseende information om förändrad brottsrubricering.  

En förutsättning för att uppfylla kravet på en rättvis rättegång i EKMR artikel 6 är 

att säkerställa ett kontradiktoriskt förfarande.148 Ett sådant förfarande brukar anses 

präglas av förhållandet att ingen får dömas ohörd.149 Enligt den kontradiktoriska 

principen ska parterna beredas möjlighet att i alla avseenden argumentera och föra 

bevisning till styrkande av sin sak.150 Den tilltalade ska alltid få möjlighet att be-

möta bevis och vittnesmål samt de anklagelser som riktas mot personen.151  

4.2 EKMR 

De relevanta delarna av EKMR artikel 6 (3) har följande lydelse: Var och en som 

blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter, a) att utan dröjsmål, på 

ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och grunden 

för anklagelsen mot honom, b) att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt 

försvar.  

 De minimirättigheter som specificeras i EKMR artikel 6(3) ska betraktas som 

essentiella beståndsdelar i den helhet som konstituerar rätten till en rättvis 

rättegång som EKMR artikel 6 avser att säkerställa.152 Kravet på kontradiktion har 

i praxis oftast ansetts framkomma i EKMR artikel 6(1). I brottmålsprocessen 

tenderar dock rättigheterna i artikel 6(1) och artikel 6(3) att sammanfalla då det 

inte är möjligt att genomföra en rättssäker brottmålsprocess enligt artikel 6(1) utan 

                                                           
146 Dir 2012/13/EU, se direktivets skäl p. 42.  
147 Dir 2012/13/EU, se direktivets skäl p. 14.  
148 ECHR, Guide on article 6, p. 103.  
149 Ekelöf m.fl 2002, s. 70.  
150 Lindell, s. 180.  
151 Danelius, s. 263.   
152 ECHR, Guide on article 6, p. 230.  



[33] 
 

att vidta de åtgärder som artikel 6(3) stadgar. Av denna anledning har det ansetts 

att kravet på kontradiktion även indirekt går att utläsa från artikel 6(3).153 Vid 

tolkningen av artiklarna har Europadomstolen härrört artikel 6(3)(a) till rätten till 

en rättvis förhandling i artikel 6(1).154 Vidare är det fastställt att rätten till 

information om anklagelsen och dess beteckning är en del av rättigheten för den 

tilltalade att få förbereda sitt försvar.155 För att belysa de kriterier som 

Europadomstolen uppställt gällande rättigheterna i EKMR artikel 6(3)(a) och 

artikel 6(3)(b) kommer nedan att följa en redogörelse av några viktiga rättsfall som 

behandlat dessa stadganden.  

4.2.1 Praxis i Europadomstolen angående förändrad beteckning av den brottsliga 

gärningen 

 Europadomstolen har i ett flertal rättsfall kritiserat länder för att de gjort 

överträdelser i strid med EKMR artikel 6(3). I Pélissier and Sassi mot Frankrike 

hade en fransk domstol i överinstans dömt de åtalade för medhjälp trots att de 

åtalats för gärningsmannaskap för konkursbrott.156 Detta överklagades till 

Europadomstolen med EKMR artikel 6 som grund och sökanden anförde att deras 

rätt till en rättvis rättegång berövats dem då de hade dömts för ett brott som de inte 

var åtalade för och att detta hade avhänt dem deras rätt till försvar och ett 

kontradiktoriskt förfarande.157 Europadomstolen preciserade innebörden av 

EKMR artikel 6(3)(a) och (b). Domstolen anförde att artikel 6(3)(a) inte bara ger 

den tilltalade rätt att bli informerad om anklagelsen vilket innebär information om 

den faktiska gärning som läggs honom till last utan även information om den 

rättsliga beteckningen av gärningen och denna information ska vara detaljerad.158 

Domstolen anförde vidare att minimirättigheterna i artikel 6(3) ska läsas i ljuset av 

artikel 6(1). I brottmålsprocesser utgör rätten till information om anklagelsen och 

den rättsliga beteckning som den nationella domstolen avser att använda en 

essentiell beståndsdel för att en process ska anses rättvis i konventionens 

                                                           
153 ECHR, Guide on article 6, p 103-104.  
154 Se redogörelse av rättsfallet nedan, för denna not, Pélissier och Sassi mot Frankrike, p. 52 och p. 54. 
155 Se redogörelse av rättsfallet nedan, för denna not, Pélissier och Sassi mot Frankrike, p. 52 och p. 54. 
156 Pélissier och Sassi mot Frankrike, p. 27-34.  
157 Pélissier och Sassi mot Frankrike, p. 33.  
158 Pélissier och Sassi mot Frankrike, p. 51.  
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mening.159 Konventionen och dess praxis uppställer dock inga krav på hur den 

tilltalade ska underrättas men understryker att den fullständiga information som 

krävs för att uppfylla artikel 6(3)(a) utgör en väsentlig del av artikel 6(3)(b) för att 

den tilltalade ska kunna förbereda sitt försvar.160  

Europadomstolen uppställer inget krav på att det är visat att försvaret skulle ha 

förändrats om den tilltalade fått en korrekt underrättelse om den förändrade 

kvalifikationen utan nöjer sig med att fastställa att det är sannolikt att så skulle ha 

skett.161 Europadomstolen fastställde att Frankrikes tillvägagångssätt utgjorde en 

kränkning av EKMR artikel 6(3)(a) och (b) genom att inte underrätta de tilltalade 

om den förändrade beteckningen, detta trots att den franska domstolen hade rättslig 

grund för att ändra beteckning av gärningen.162  

Europadomstolen har sedan Pélissier och Sassi utvecklat sin praxis gällande artikel 

6(3)(a) och (b). I Mattoccia gällde anklagelsen våldtäkt och den tilltalade åtalades 

i enlighet med den anklagelsen. Under rättegången ändrades tid och plats för åtalet 

vilket gjorde att åtalet ansågs präglas av vaghet.163 Förändringarna av gärningens 

tid och plats ansågs utgöra en kränkning mot artikel 6(3)(a) och (b) då den tilltalade 

inte haft möjlighet att anpassa sitt försvar till de nya påståendena vilket utgör en 

kränkning av rättigheterna.164 Slutsatsen som kan dras av Mattoccia trots att det 

inte gällde förändrad beteckning av gärningen är att information om alla 

anklagelsens delar är vitalt för att upprätthålla rätten till en rättvis rättegång och 

minimirättigheterna som framgår av EKMR artikel 6(3)(a)och (b). Den tilltalade 

ska alltid underrättas om förändringar i anklagelsen eller brottsrubriceringen för 

att kunna tillvarata sitt försvar på bästa sätt.165     

I avseendet vid vilken tidpunkt försvaret och den tilltalade ska ha tillgång till den 

rättsliga beteckningen av gärningen uttalade europadomstolen i IH m.fl mot 

                                                           
159 Pélissier och Sassi mot Frankrike, p. 52.  
160 Pélissier och Sassi mot Frankrike, p. 53-54.  
161 Pélissier och Sassi mot Frankrike, p. 60. Jfr även Sadak m.fl mot Turkiet, p. 55.  
162 Pélissier och Sassi mot Frankrike, p. 62.  
163 Mattoccia mot Italien, p. 71. 
164 Mattoccia mot Italien, p. 61 och p.72.  
165 Mattoccia mot Italien, p. 61.  
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Österrike att denna ska vara tillgänglig i stämningsansökan men absolut senast 

under huvudförhandlingen.166 Om domstolen har för avsikt att omrubricera ska 

detta framgå under huvudförhandlingen så att den tilltalade får tid och möjlighet 

att anpassa sitt försvar på ett praktiskt och effektivt sätt.167 En upplysning om att 

domstolen möjligtvis kommer att förändra beteckning är inte tillräckligt för att 

uppfylla kraven på information och rätten till försvar.168 Att den tilltalade blir varse 

om ändrad brottsrubricering i samband med domens tillgängliggörande är inte 

konventionsenligt.169 

Europadomstolen har dock lämnat visst utrymme för de nationella domstolarna att 

ändra rubricering utan att det anses utgöra en överträdelse av artikel 6(3)(a) och 

(b). Förutsättningen är att den nya rubriceringen ska vara en inneboende del av den 

ursprungliga anklagelsen och att det ska vara möjligt för den tilltalade och dess 

eventuella försvarare att förutse att en omrubricering kan komma att ske.170 Detta 

var fallet i De Salvador Torres. Den tilltalade stod åtalad för förskingring av 

allmänna medel men dömdes för vanlig förskingring, dock med en straffskärpning 

på grund av hans utnyttjande av offentlig ställning. Det ansågs inte ha förelegat 

någon kränkning av artikel 6(3)(a) och (b) då förskingring måste ha ansetts vara 

en inneboende del av den ursprungligt åtalade handlingen samt att den tilltalade 

måste ha insett att hans ställning skulle påverka bedömningen av brottet.171 En 

viktig utgångspunkt att ta fasta vid för att avgöra huruvida någon fått chans att 

tillvarata sin rätt till försvar är vidare att säkerställa att den tilltalade inte döms för 

något som kan uppfattas som överraskande.172 

En förutsättning för att kunna överklaga till Europadomstolen är att alla nationella 

rättsmedel är uttömda enligt EKMR artikel 35. På grund av detta har 

konventionsstaterna möjlighet att avhjälpa kränkningar mot konventionen som 

skett i underinstans när målet kommer till överinstans. Sådant var fallet i Dallos 

                                                           
166 IH m.fl mot Österrike, p. 34.  
167 IH m.fl mot Österrike, p. 34. 
168 IH m.fl mot Österrike, p. 34. 
169 Pélissier och Sassi mot Frankrike, p. 62.  
170 De Salvador Torres mot Spanien, p. 33.  
171 De Salvador Torres mot Spanien, p. 33.  
172 ECHR, Guide on article 6, p. 260-261.  
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mot Ungern.173 Den tilltalade hade åtalats för grov förskingring men dömts för 

grovt bedrägeri i andra instans.174 I högsta domstolen hölls en muntlig förhandling 

där försvaret fick föra sina talan mot den nya beteckningen grovt bedrägeri.175 

Högsta domstolen beslutade dock att fastställa domen från andra instans och 

dömde den tilltalade i enlighet med den ”nya” beteckningen.176 Detta överklagades 

till Europadomstolen då mannen ansåg att hans rättigheter enligt bland annat 

EKMR artikel 6(3)(a) och (b) hade kränkts.177 Europadomstolen anförde 

inledningsvis det som framkommit i dess föregående praxis som redogjorts ovan 

gällande informationen om anklagelsen och dess rubricering.178 Vidare anfördes 

att den tilltalade i andra instans förvisso hade berövats möjligheten att försvara sig 

när domstolen förändrade beteckning på gärningen.179 Detta läktes dock när målet 

togs upp i högsta instans under samma rubricering enligt vilken försvaret då kunde 

argumentera emot. Således ansågs processen som helhet rättvis och ingen kränk-

ning av EKMR ansågs föreligga.180  

4.3 Sammanfattning avsnitt 4 

Det kan konstateras att de rättigheter som framkommer av EKMR artikel 6 

tillsammans utgör delar av en helhet och den helheten är rätten till en rättvis 

rättegång.181 En tilltalad har rätt att bli informerad om anklagelsens grund och vilka 

gärningar som åberopas som brottsliga, dessutom har den tilltalade en rättighet att 

underrättas om hur gärningarna betecknas och den eller de brottsrubriceringar som 

riktas mot denne. Informationen om anklagelsen och dess rubricering är nödvändig 

för att den tilltalade ska kunna tillvarata sin rätt till ett försvar. Vid en förändring 

av rubriceringen har den tilltalade enligt EKMR och dess praxis rätt att få bemöta 

                                                           
173 Dallos mot Ungern.  
174 Dallos mot Ungern, p.13.  
175 Dallos mot Ungern, p.15.  
176 Dallos mot Ungern, p.16.  
177 Det utreddes också huruvida mannen hade haft tillgång till ett effektivt rättsmedel.  
178 Dallos mot Ungern, p.47.  
179 Dallos mot Ungern, p. 48.  
180 Dallos mot Ungern, p. 49-53.  
181 ECHR, Guide on article 6, p. 230. 
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denna och ska även ges tid till att anpassa sitt försvar efter den nya beteckningen 

av gärningen.182 

 

5 RB 30:3 och principen jura novit curia  

5.1 Allmänt om avsnitt fem 

Principen jura novit curia brukar förklaras och översättas med frasen ”domstolen 

känner lagen” och regleras inom brottmålsprocessen i RB 30:3.183 Diskussionen 

gällande principens vara eller icke vara har i första hand rört tvistemål där 

principen fått motta kritik då den av vissa anses vara förlegad och bidra till en 

felaktig rollfördelning i rättssalen.184 I det följande kommer dock att visas att 

principen inte heller är helt oproblematisk i brottmål, kanske särskilt med 

beaktande av EKMR artikel 6 och direktiv 2012/13/EU artikel 6.  Som ovan 

nämnts hänvisade regeringen till RB 30:3 som ett led i att genomföra direktivets 

sjätte artikel som reglerar information om anklagelsen.185 Huruvida detta kan anses 

vara ett korrekt genomförande eller inte kommer att besvaras i nästkommande 

avsnitt. Syftet med detta avsnitt är emellertid att försöka belysa varför 

frågeställningen till denna uppsats är aktuell och påvisa de problem som RB 30:3 

kan tänkas vålla i förhållande till direktivet.  

5.2 Innebörden av jura novit curia  

Som tidigare nämnts stadgas jura novit curia i RB 30:3. Stadgandet innebär att 

domstolen endast är bunden av åklagarens gärningsbeskrivning och inte av den 

rättsliga beteckningen på gärningen.186 Domstolen är således inte begränsad av det 

lagrum som åklagaren gör gällande utan det står rätten fritt att beteckna brottet så 

länge det i övrigt är bevisat att den tilltalade kan dömas och de anförda 

omständigheterna i gärningsbeskrivningen fyller de rekvisit som domstolen vill 

                                                           
182 Se redogjord praxis.  
183 Lindell m.fl, s. 253.  
184 Se bl.a. Ramberg, “Give me the law” Avskaffa Jura novit curia!. 
185 Ds 2013:18, s.71.  
186 Lindell m.fl, s. 253-254.  
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döma efter.187 Dom får alltså inte falla över andra gärningsmoment än de som 

upptas i gärningsbeskrivningen.188 Innebörden av domstolens frihet i lagvals- och 

beteckningsfrågan blir att rätten kan ådöma ansvar enligt ett lagrum som inte togs 

upp i stämningsansökan.189 Om rätten har för avsikt att göra så har det dock uttalats 

i förarbeten att det ofta kan vara lämpligt att låta parterna yttra sig med anledning 

av den nya situationen.190 

Det anses att RB 30:3 är ett ackusatoriskt inslag i den svenska straffprocessen.191 

Detta på grund av att domstolen inte ex officio kan ta upp en fråga om straffrättsligt 

ansvar.192 Å andra sidan torde det kunna anses att RB 30:3 även ger uttryck för 

inkvisitoriska element då domstolen är fria att ge en rättslig kvalifikation utan att 

parterna har någon lagstadgad rätt att få ta ställning till denna.193 Så långt har dock 

ingen sträckt sig i dagsläget.194 

Genom att endast binda domstolen till den gärning som åklagaren gjorde gällande 

var avsikten att den tilltalade skulle få en möjlighet att försvara sig mot en specifik 

gärningsbeskrivning och därigenom förstå vad denne var åtalad för samt vad hen 

hade att försvara sig emot.195 Det har således ansetts att den tilltalade har haft goda 

möjligheter att tillvarata sitt försvar genom RB 30:3 , det har till och med varit en 

av avsikterna med stadgandet.196 På grund av det ovan anförda var den svenska 

uppfattningen om att domstolen inte var bunden av åklagarens rubricering länge 

vedertagen, detta har dock förändrats i samband med ett antal avgöranden från 

Europadomstolen, och nu anses rättsläget i viss mån oklart.197 

Nedan följer en genomgång av svensk praxis för att ytterligare belysa att 

domstolarna i alla instanser, trots de förpliktelser som uppställts enligt EKMR, 

                                                           
187 Lindell m.fl, s. 253-255.  
188 Fitger m.fl, Rättegångsbalken- kommentar till RB 30:3.  
189 Se nedan redogjord rättspraxis.   
190 Prop. 1986/87:89, s. 110.  
191 Lindell m.fl, s. 253.  
192 SOU 1938:43, s. 340.  
193 Lindell m.fl, s. 254.  
194 Lindell m.fl, s. 254 
195 Lindell m.fl, s. 255.  
196 Lindell m.fl, s. 255. 
197 Lindell m.fl, s.255-258, se de i avsnitt 5 redogjorda rättsfallen, särskilt Pélissier och Sassi mot 

Frankrike.  
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ändå dömer personer till ansvar under en brottsrubricering som de inte fått ta 

ställning till.   

5.2.1 Svensk praxis gällande RB 30:3 

I NJA 2003 s. 486 hade en man åtalats för bland annat våldtäkt alternativt sexuellt 

utnyttjande av underårig gällande en av målsägandena. Målsäganden biträdde 

åtalet och anförde att gärningen borde rubriceras som grov våldtäkt. Som 

försvårande omständigheter angavs av målsäganden barnets låga ålder och den 

hänsynslöshet och råhet som följde i våldtäkt mot ett barn. Det gjordes även gäl-

lande att det i övrigt fanns försvårande omständigheter. TR ogillade åtalet då de 

inte ansåg att det var ställt bortom varje rimligt tvivel att den tilltalade begått 

gärningen. Domen överklagades i HovR. HovR fann i sin bedömning att mannen 

var skyldig och dömde honom för grov våldtäkt. Motiveringen till den skärpta 

rubriceringen var att mannen led av den smittsamma och kroniska sjukdomen 

hepatit B och att han genom sitt handlande medvetet utsatt målsäganden för 

smittorisk, vid vilken om smittan överförts, hade kunnat vara livsfarlig. Trots att 

våldet inte ansågs ha varit av särskilt allvarligt slag bestämde HovR att gärningen 

var att bedöma som grov med hänsyn till målsägandens ålder och smittorisken.  

Frågan som uppkom i HD var om HovR hade haft möjligheten att lägga ytterligare 

försvårande omständigheter till grund för sitt avgörande trots att dessa 

omständigheter inte åberopats av åklagaren i gärningsbeskrivningen. HD uttalade 

att gärningsbeskrivningen inte behöver beskriva varje detalj av gärningen då 

beskrivningen generellt sätt är kortfattad. Domstolen konstaterade att 

gärningsbeskrivningen ska innehålla vad som enligt åklagaren konstituerar brottet 

eller i andra ordalag att gärningsbeskrivningen bör täcka de rekvisit som 

karaktäriserar gärningen som brottslig. Det är sedan upp till rätten enligt HD att 

tolka gärningsbeskrivningen och vid oklarheter förtydliga genom processledning. 

HD fortsatte med att diskutera huruvida det kunde anses att det finns ett krav på 

att det i gärningsbeskrivningen måste anges vilka försvårande omständigheter som 

är i fråga för att dessa ska kunna tas i beaktande vid bedömningen om ett brott ska 

anses som grovt eller ej.  
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Det gavs inget kategoriskt svar i den frågan men HD påpekade att den tilltalade 

måste få fullgoda möjligheter att bemöta påståenden om sådana omständigheter 

som läggs honom till last. Därav konstaterades att sådana omständigheter måste 

beröras under huvudförhandlingen. Annars kan det framstå som överraskande 

moment och sådana har Europadomstolen underkänt i förhållande till EKMR 

artikel 6 som redogjorts i avsnittet ovan.   

Uppgiften att den tilltalade bar på hepatit B hade visserligen uppkommit under 

förhandlingarna i HovR. Det hade dock påtalats av den tilltalade själv som ett sätt 

att styrka sin oskuld till de åtalade gärningarna och han hade därav inte fått 

möjligheten att försvara sig mot uppgiften som om den skulle ligga honom till last. 

Av denna anledning återförvisade HD målet till HovR för fortsatt handläggning. 

HovR hade inte rätt att rubricera brottet på detta sätt när de försvårande 

omständigheterna inte tagits upp i gärningsbeskrivningen eller förebringats den 

tilltalade på ett sätt så att han fick försvara sig.  

I NJA 2003 s. 486 avhjälpte HD alltså de brister som funnits i HovR handläggning 

genom att återförvisa målet. Avgörandet har trots detta fått kritik med anledning 

av några av de domskäl som HD anförde till stöd för sitt avgörande.198 Både 

avgörandet och artikeln skrevs innan direktivet utfärdats.199 Den kritik som lämnas 

är trots detta aktuell då direktivet bland annat syftade till att genomföra och fast-

ställa delar av europadomstolens praxis.200 Heuman anförde att HD:s uppfattning 

av RB 30:3 i NJA 2003 s.486 strider mot EKMR och Europadomstolens praxis.201 

En svensk domstol har enligt honom inte rätt att tillämpa en annan 

straffbestämmelse än den eller de som åberopats av åklagaren. Om domstolen 

ämnar att göra så måste det förtydligas genom processledning för att inte strida 

mot konventionen.202  

                                                           
198 Heuman, s. 536-548.   
199 Artikeln skrevs 2005 och direktivet utfärdades 2012.  
200 Dir 2012/13/EU, se direktivets skäl p. 40 och p. 42.  
201 Heuman, s. 547.  
202 Heuman, s. 547.  
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I NJA 2004 s.757 hade en man satt upp bilder på en kvinna med pornografiskt 

innehåll på olika platser där kvinnan i sin vardag befann sig. Han blev åtalad för 

sexuellt ofredande för denna handling och TR dömde honom därefter. Målet 

överklagades till HovR vilken bedömde att det inte fanns grund för att döma 

mannen till sexuellt ofredande. Däremot fann HovR under enskild överläggning 

efter huvudförhandlingen att det kunde bli aktuellt att döma mannen för 

ärekränkningsbrott så som förtal eller grovt förtal, varpå de inhämtade yttrande 

från partikel erna gällande den nya kvalifikationen av gärningen. Den tilltalade 

anförde i sitt yttrande att förutsättningarna för åtal inte var uppfyllda och av den 

anledningen ansåg han att förtalsbrott inte kunde tas upp till prövning i HovR.  

Mannen dömdes sedermera av HovR för grovt förtal enligt BrB 5:2 då domstolen 

fann att rekvisiten till detta stadgande var uppfyllda genom 

gärningsbeskrivningen.203 HD utredde frågan om HovR hade ägt att utreda frågan 

om förtalsbrott och kom fram till ett jakande svar. HD erinrade också om EKMR 

artikel 6 aktualiseras när domstolen ämnar att förändra brottsrubricering från den 

som åklagaren stämt in. Det påpekades att tillhandahållandet av en fullständig och 

detaljerad information om anklagelsen, och vid behov den brottsrubricering som 

rätten kan komma att tillämpa, är härvidlag en viktig förutsättning för att den 

tilltalade ska kunna försvara sig. HD ansåg att parternas möjlighet att yttra sig på 

HovR:s anmodan var tillräckligt för att uppfylla kraven enligt EKMR.204 

Även detta avgörande har fått kritik då det anses att HD skapade ett 

”behovsrekvisit” som inskränker den fullständiga rätten att underrättas om den 

brottsliga beteckningen som framkommer i Pélissier och Sassi.205 I fallet Pélissier 

och Sassi konstaterade Europadomstolen att den tilltalade enligt artikel 6(3)(a) 

tillerkänns rätt att underrättas inte bara om anklagelsen utan även om beteckningen 

av gärningen.206 Detta är enligt Lindell en tvingande rättsgrundsats.207 HD har mot 

bakgrund av EKMR och Europadomstolens praxis inte befogenhet att uppställa det 

                                                           
203 NJA 2004 s. 757, se HovR: domskäl.  
204 NJA 2004 s. 757, se betänkandet i HD.  
205 Lindell, s. 196.  
206 Pélissier och Sassi mot Frankrike, p. 51.  
207 Lindell, s. 196. 
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så kallade behovsrekvisitet.208 Enligt detta rekvisit skulle det vara upp till 

domstolen att avgöra om den tilltalade hade behov av att underrättas om den nya 

beteckningen eller inte.209 Som praxisgenomgången från Europadomstolen visat 

behöver det inte vara fastställt att den tilltalade hade lagt upp sitt försvar på ett 

annat sätt om han känt till den nya beteckningen, utan det är tillräckligt att det är 

troligt att han hade gjort det.210 HD:s resonemang är således med bakgrund i det 

anförda inte förenligt med EKMR och därav inte heller med Stadgan eller direktiv 

2012/13/EU.  

I NJA 2003 s.486 ansåg HD att HovR agerat utanför den ram som RB 30:3 stadgar. 

I ett senare rättsfall var situationen den motsatta och HD ansåg att en gärnings-

beskrivning genom tolkning kunnat anses innefatta ett visst gärningsmoment. 

Nedan följer en redogörelse för resonemanget.  

I NJA 2014 s. 664 åtalades den tilltalade för förseelse mot trafikförordning 

(1998:1276). Gärningsbeskrivningen löd: R.G. har den 28 juni 2007 fört lastbil på 

Ekvägen i Järfälla kommun trots att han känt till eller bort känna till att högsta 

tillåtna bruttovikt för vägsträckan, 3 500 kg, överskridits med 11 820 kg. Mannen 

anklagades för att ha brutit mot lokala trafikföreskrifter som förbjöd genomfart av 

lastbilstrafik som var tyngre än 3500 kilo. TR dömde mannen för brott mot denna 

trafikföreskrift. Mannen sökte resning i HovR och anförde att 

gärningsbeskrivningen endast innefattat en anklagelse gällande överlastförseelse 

och inte överträdelse av genomfartsförbud för vilket han dömts i TR. Åklagaren 

hävdade att det saknades grund för resning då det aktuella straffbudet kunde tolkas 

in i gärningsbeskrivningen och att TR gjort detta. HovR avslog resningsansökan 

då de ansåg att det under huvudförhandlingen i TR diskuterats ingående varför den 

tilltalade hade framfört sitt fordon på aktuell genomfartsled och att denna fråga 

hade varit central. Med hänsyn till detta borde han ha insett att ett påstående om 

genomfartsförbud ingick i gärningsbeskrivningen enligt HovR.  

                                                           
208 Lindell, s. 196. 
209 Lindell, s. 196. 
210 Pélissier och Sassi mot Frankrike, p. 60 och Sadak m.fl mot Turkiet, p. 55.  



[43] 
 

Resningsansökan överklagades till HD. HD inledde med att redogöra för 

innebörden av RB 30:3. Därefter hänvisades till det uttalande gällande 

gärningsbeskrivningens innehåll och precision som HD berördes i NJA 2003 s. 

486 och upprepade att kravet på åklagaren inte är att i detalj beskriva den brottsliga 

gärningen. Sedermera vidrörde HD det faktum att EKMR artikel 6 existerar men 

konstaterade sedan att domstolen genom RB 30:3 tillerkänts utrymme att tolka 

gärningsbeskrivningen så länge den tilltalade inte döms för något som kan 

uppfattas som ett överraskande moment som denne inte har haft chans att försvara 

sig emot.  

Det tillstods i domskälen att den gärning som den tilltalade dömts för inte 

uttryckligen framgick av gärningsbeskrivningen. HD ställde sig frågan om 

avsaknaden av ett påstående om genomfartstrafik gjort det omöjligt att fälla den 

tilltalade för överträdelse av förbudet mot genomfartstrafik. Domstolen kom dock 

fram till motsatsen.  

Det är möjligt att tolka gärningsbeskrivningen så, att i påståendet om att R.G. 

brutit mot ett förbud att på vägsträckan föra fordon som väger mer än 3 500 kg, 

ligger underförstått att en sådan undantagssituation som skulle göra färden laglig 

- nämligen att det inte har varit fråga om genomfartstrafik - inte är aktuell. En 

sådan tolkning ligger inom ramen för vad som kan godtas från 

rättssäkerhetssynpunkt under förutsättning att R.G. har fått möjlighet att försvara 

sig även i frågan huruvida färden utgjort genomfartstrafik. 

Av samma skäl som HovR funnit att den tilltalade hade haft en chans att försvara 

sig motiverade HD sitt beslut att neka resning i målet då det inte ansågs att någon 

bedömning i strid med RB 30:3 gjorts.  

5.3 Sammanfattande analys av avsnitt 5  

Innebörden av RB 30:3 är att domstolen inte får döma över andra gärningar än de 

som lagts den tilltalade till last under rättegången, domstolen är därav bunden av 

åklagarens gärningsbeskrivning.211 Däremot är domstolen inte bunden av 

                                                           
211 Lindell m.fl, s. 253-254. 
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åklagarens rättsliga beteckning av gärningen. Detta gör att domstolarna ibland 

dömer en tilltalad enligt ett lagrum som denne inte har fått försvara sig emot som 

redogörelsen av svensk praxis visar. Ett sådant rättegångsfel kan läkas vid 

överklagande till högre instans som i NJA 2003 s. 486. Trots detta verkar den 

diskrepans som föreligger mellan Europadomstolens tolkning av rättigheterna i 

EKMR artikel 6 och HD:s tolkning av densamma vålla problem. Eftersom HD 

tillsynes gör en snävare tolkning av rättigheterna genom att uppställa ett 

behovsrekvisit som gör att rätten att underrättas inte är absolut och en vidare 

tolkning av deras befogenhet att ändra beteckning av gärningen utan att underrätta 

den tilltalade kommer svensk praxis att visa sig oförenlig med EKMR. Därigenom 

också Stadgan och direktiv 2012/13/EU.  Europadomstolen har inte invänt mot att 

domstolar besitter rätten att beteckna gärningar annorlunda än åklagaren och 

därefter också dömer enligt ett annat lagrum.212 Vad som däremot har visat sig 

problematiskt ur konventionshänsyn är när domstolarna inte upplyser den tilltalade 

om att de avser att döma under en annan rubricering än den som den tilltalade 

försvarat sig emot.213  

 

6 Analys av genomförandet av direktiv 

2012/13/EU i svensk rätt 

6.1 Genomförandet av direktivet indelat i tre faktorer 

Direktiv är bindande till sitt resultat enligt FEUF artikel 288. Medlemsstaterna är 

skyldiga att säkerställa direktivens genomförande enligt principen om lojalt 

samarbete och FEU artikel 4.3. EU-domstolen har i praxis fastställt att det inte 

alltid är nödvändigt att lagstifta för att genomföra direktiv.214 Enligt samma praxis 

har dock fastställts att de åtgärder som ska genomföra direktiv måste säkerställa 

dess fullständiga och effektiva tillämpning och när direktivet innebär rättigheter 

för enskilda, vilket direktiv 2012/13/EU gör, måste det rättsläge som uppkommer 

                                                           
212 Se Pélissier och Sassi mot Frankrike, p. 62.  
213 Se Pélissier och Sassi mot Frankrike, p. 62.  
214 Mål C-29/84, p. 23.  
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efter genomförandet vara tillräckligt klart och precist.215 För att undersöka 

huruvida ett direktiv har blivit korrekt implementerat underlättar det att dela upp 

utredningen mellan innehållet åtgärder som ska genomföra direktivet, vilken typ 

av åtgärd som vidtagits och hur den tillämpas.216 I det följande kommer 

implementeringen av direktiv 2012/13/EU artikel 6.4 att analyseras utifrån denna 

indelning för att sedan kunna besvara frågan om vederbörande artikel i direktivet 

implementerats korrekt i svensk rätt.  

6.1.1 Genomförandet av direktiv 2012/13/EU artikel 6.4 genom innehållet i RB 30:3 

Direktiv 2012/13/EU avser att säkerställa rättigheter för enskilda i samband med 

straffprocessuella förfaranden. Detta innebär att det inledningsvis måste avgöras 

huruvida den svenska implementeringen har varit tillfredställande såtillvida att den 

rättsliga situation som uppkommit i förhållande till artikel 6.4 är tillräckligt klar 

och precis.  

Innehållet av de åtgärder som ska anses utgöra implementeringen av direktiv 

2012/13/EU artikel 6.4 får anses vara RB 30:3.217 Rätten är inte bunden av 

åklagarens rubricering av gärningen utan endast av hur åklagaren beskriver 

händelseförloppet. Domstolens möjlighet att avvika från åklagarens rubricering 

kvarstår alltså även efter genomförandet av direktivet.218 Ingenstans framgår det i 

svensk lag eller förordning att den tilltalade har rätt att underrättas om anklagelsen 

förändras efter avslutad huvudförhandling. Stödet som finns för att en sådan 

underrättelse ska ske är ett JO-avgörande och uttalanden i förarbeten.219 Det 

rättsliga stödet för en underrättelse, likt den som krävs i enlighet med direktiv 

2012/13/EU artikel 6.4, i svensk rätt går således inte att härleda direkt ur 

genomförandebestämmelsen. Enskilda kan alltså inte utläsa sina rättigheter direkt 

från svensk lag. Det är inte heller alltid nödvändigt för att ett direktiv ska anses 

                                                           
215 Mål C-29/84, p. 23. 
216 Prechal, s. 76. 
217 Ds 2013:18, s. 71.  
218 Lindell m.fl, s. 253-255.  
219 JO 1981/82 s. 65, prop. 1986/87:89, s.110 och Ds 2013:18, s.71.  
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införlivat att genomförandet fastställts i lag så som praxis från EU-domstolen 

visat.220 Detta resonemang kommer dock att utvecklas i nästa underavsnitt.  

I mål C-58/02 konstaterade EU-domstolen att den spanska lagstiftningen inte 

täckte alla de handlingar som direktivets artiklar avsåg att täcka.221 Det direktivet 

gällde straffrätt varför kravet på legalitet ställdes extra högt. Direktiv 2012/13/EU 

är dock avsett att tillämpas i samma kontext, nämligen den då enskilda står inför 

ett straffrättsligt förfarande och behöver kunna tillvarata sina rättigheter för att 

förfarandet ska kunna anses uppfylla unionsrättsliga rättssäkerhetskrav. Det skulle 

därav kunna argumenteras för att på kraven överensstämmelse mellan direktivets 

artikel 6.4 och den svenska implementeringen ställs högt då det är ett vitalt rättsligt 

intresse som skyddas, nämligen enskildas rättigheter. Generaladvokatens åsikt i 

förslaget är därför att beakta ur den aspekten att han tycks anföra att desto starkare 

rättigheter som direktivet ger uttryck för, desto mer överensstämmande måste 

genomförandebestämmelserna vara i förhållande till direktivets artiklar.222 Ur 

innehållet i genomförandeåtgärden, som är RB 30:3, kan konstateras att en enskild 

inte kan utläsa sina rättigheter direkt ur stadgandet. Det blir således svårt att 

argumentera för att rättsläget som uppkommit till följd av genomförandet i RB 

30:3 kan anses utgöra ett fullgott skydd för den rättighet som direktiv 2012/13/EU 

artikel 6.4 uppställer. Den rättsliga situationen kan på grundval av RB 30:3 inte 

anses tillräckligt klar och precis. Tilltalade personer kan inte genom en läsning av 

RB 30:3 förstå att de har en rättighet att underrättas om förändrad brottsrubricering 

och därav kan de inte heller göra rättigheten gällande inför nationella domstolar.  

De tolkningsfaktorer som kan användas för att avgöra om ett direktiv införlivats 

korrekt eller ej ska inte användas isolerat.223 Även om innehållet i åtgärderna inte 

är tillräckligt precist eller klart kan fortfarande den rättsliga situationen som 

                                                           
220 C 29/84, p. 23. 
221 Mål C-58/02, p. 28.  
222 Förslag till avgörande i mål C-58/02, p. 36.   
223 Prechal, s. 31-32.  
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uppkommit till följd av direktivets genomförande vara det.224 Se därför den 

fortsätta framställningen. 

6.1.2 Genomförandet av direktiv 2012/13/EU artikel 6.4 genom JO-beslut och befintlig 

lagstiftning 

EU-domstolen har som ovan nämnts fastställt att det inte alltid krävs av 

medlemsstaterna att de ska införliva direktiv genom lagstiftning.225 Det kan alltså 

principiellt fastställas att genomförande av direktiv kan ske med hänvisning till 

allmänna rättsprinciper226 eller befintlig lagstiftning227. EU-domstolen har vidare 

godkänt att delar av ett direktiv genomförs via hänvisning till förarbeten.228 

Hänvisningen till förarbetena skulle alltså kunna anses vara tillräckligt för att 

genomföra artikel 6.4 då EU-domstolen fastställt att förarbeten utgör en viktig del 

av tolkningsunderlaget i svensk rätt.229 Förarbetena till genomförandet blir dock i 

det närmaste en andrahandskälla då det inte uttryckligen skrivs i dem att den 

tilltalade har rätt att underrättas om förändrad brottsrubricering. Istället hänvisas 

till ett JO-beslut som styrker den rätten.230  JO-beslut är inte att betrakta som 

förarbeten. Inte heller är de rättsligt bindande varför hänvisningen till beslutet inte 

torde räcka som ett genomförande.231 Det förarbete i svensk rätt som ger uttryck 

för att den tilltalade bör underrättas om förändrad brottsbeteckning när det är 

lämpligt nämns varken i promemorian232 eller i propositionen233.234 Även om den 

nuvarande beredningen hade tagit uttalandet i beaktande vid genomförandet är det 

ett uttalande som liknar det kritiserade resonemang som HD förde i NJA 2004 s. 

757. Att den tilltalade ska underrättas när det är lämpligt eller vid behov kan anses 

                                                           
224 Mål C-29/84, p. 23. EU-domstolen specificerar inte att åtgärderna ska vara tillräckligt klara och 

precisa utan att den rättsliga situationen ska vara det.  
225 Mål C-29/84, p. 23 
226 Vilket inte godkändes i mål C-29/84 men domstolen tillstod att möjligheten fanns, p. 23.  
227 Mål C-131/88 och mål C-58/02, domstolen prövade om de nationella bestämmelserna kunde utgöra en 

fullgod implementering av direktivet men gav ett nekande svar.  
228 Mål C-478/99.  
229 Mål C-478/99.  
230 JO 1981/82 s. 65.  
231 http://www.jo.se/sv/JO-beslut/.  
232 Ds 2013:18.  
233 Prop. 2013/14:157.  
234 I prop. 1986/87:89, s.110 uttrycks skyldigheten att underrätta.  

http://www.jo.se/sv/JO-beslut/
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strida mot den absoluta rätt att försvara sig mot en förändrad anklagelse som 

uppställts i europadomstolen.235   

Förutom att hänvisa till JO-beslutet skulle direktivets artikel 6.4 genomföras 

genom befintlig lagstiftning via RB 30:3. Som framgått av föregående underavsnitt 

innehåller RB 30:3 ingen rättighet för den tilltalade att underrättas när domstolen 

tillämpar principen om jura novit curia och ändrar rubricering. Det måste därför 

övervägas om direktiv 2012/13/EU artikel 6.4 är den typ av artikel där det är 

påkallat att använda lagstiftning som metod för att genomföra direktivets syfte och 

resultat.236  

Det kan återigen konstateras att det i svensk lag inte finns något stadgande som ger 

den tilltalade rätt att underrättas om förändrad brottsrubricering när svenska dom-

stolar under överläggningen finner att de vill avvika från åklagarens rubricering 

som varit aktuell under förhandlingarna och som den tilltalade försvarat sig emot. 

RB 30:3 hade dels som syfte att den tilltalade skulle presenteras en 

gärningsbeskrivning att försvara sig emot och domen fick inte avse andra 

gärningar än de som tagits upp i beskrivningen.237 Domstolen lämnades däremot 

friheten att bedöma den rättsliga beteckningen av gärningen.238 Ett sådant upplägg 

har till viss del underminerats av Europadomstolen. Domstolen har inte invänt mot 

de nationella domstolarnas rätt att beteckna gärningen.239 Den har däremot invänt 

mot att domstolarna inte underrättar den tilltalade när de ändrar den rättsliga 

beteckningen och inte ger den tilltalade en chans att försvara sig.240  

Direktiv 2012/13/EU artikel 6.4 är av den karaktären att det skulle innebära en 

ökad belastning för domstolarna om denna artikel implementerades genom 

ordagrann lagstiftning.241 Detta på grund av deras handläggningstid skulle öka 

genom att behöva skicka ut underrättelser och i värsta fall ordna med ny 

                                                           
235 Pélissier och Sassi mot Frankrike.  
236 Prechal, s. 77.  
237 Lindell m.fl, s. 255.  
238 Lindell m.fl, s. 255. 
239 Pélissier och Sassi mot Frankrike, p. 62.  
240 Pélissier och Sassi mot Frankrike, p. 62-63.  
241 Prechal, s. 32.  
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huvudförhandling för att säkerställa att den tilltalade fått försvara sig.242 

Europadomstolen har inte fastställt hur underrättelserna måste ske.243 De har 

däremot fastslagit att det inte räcker med att domstolen under förhandlingen 

varskor parterna om att en annan brottsbeteckning kan vara aktuell.244 På grund av 

det anförda kan det anses att domstolarna saknar incitament till att fullgöra 

skyldigheterna som följer av den aktuella bestämmelsen i direktivet och att det 

därför kan krävas lagstiftning för dess genomförande.245 

Det är möjligt att finna ytterligare stöd för åsikten att Sverige borde ha vidtagit 

ytterligare åtgärder för att införliva direktiv 2012/13/EU artikel 6.4 än att hänvisa 

till RB 30:3. I mål C-29/84 gällde frågan implementering med hänvisning till 

allmänna rättsprinciper vilket domstolen fastslog var principiellt möjligt. 246 Efter 

avgörandet har domstolen utsträckt tolkningen av sitt uttalande till att även kunna 

omfatta implementering genom befintlig lagstiftning.  Ibland annat mål C-131/88 

och mål C-58/02 hänvisade domstolen till uttalandet i mål C-29/84, p. 23 och 

konstaterade att det är möjligt att hänvisa till befintlig rättsordning. I båda fallen 

fastställdes dock att den respektive implementeringen som skulle ha gjorts via 

befintlig lagstiftning inte var fullgod.  

 Domstolen har således intagit en restriktiv hållning till att acceptera 

genomföranden av direktiv som tillerkänner enskilda rättigheter genom befintlig 

rättsordning, i likhet med vad generaladvokaten framförde i sitt förslag till 

avgörande i mål C-58/02. EU-domstolen bekräftade slutligen hans teori även om 

domstolen inte uttryckte sig lika tydligt som generaladvokaten gjorde.247  

Enligt min mening kan inte huvudregeln anses vara utformad enligt lydelsen, att 

lagstiftning ska utfärdas för att implementering av direktiv som tillerkänner 

enskilda rättigheter ska godkännas, då en sådan praxis skulle strida mot FEUF 

artikel 288. Snarare lyder huvudregeln att den rättsliga situation som uppkommit 

                                                           
242 Sadak m.fl mot Turkiet, p. 57.   
243 Pélissier och Sassi mot Frankrike, p. 53-54. 
244 IH m.fl mot Österrike, p. 34. 
245 Förslag till avgörande i mål C-131/88, p. 9. 
246 Mål C-29/84, p. 23.  
247 Mål C-58/02, p. 26-30.  
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till följd av en implementering av ett direktiv ska vara tillräckligt klar och precis. 

För att uppnå detta krävs måhända oftast ny lagstiftning, det är dock inte ett krav.  

Med tanke på de krav som uppställs gällande klarhet och precision är det dock 

anmärkningsvärt att Sverige valt att genomföra direktiv 2012/13/EU artikel 6.4 

genom befintlig lagstiftning. Den hänvisade lagstiftningen motsvarar nämligen 

inte överhuvudtaget det innehåll som artikel 6.4 ger uttryck för.  

Ett av syftena med direktivet var att underlätta för principen om ömsesidigt 

erkännande genom att befästa EKMR och Europadomstolens praxis ytterligare i 

medlemsstaterna. Sveriges förfarande gällande underrättelse vid förändrad 

rubricering kan anses stå i strid med EKMR och dess praxis.248 Att inte införa en 

skyldighet att underrätta i lag torde alltså strida mot de syften som avsågs med 

direktivet.  

6.1.3 Genomförandet av direktiv 2012/13/EU artikel 6.4 och tillämpningen av 

genomförandebestämmelsen 

Genomgången av svensk praxis visar att RB 30:3 vållar vissa problem i förhållande 

till Sveriges nationella åtaganden.249 I NJA 2014 s.664 har HD i vart fall inte öppet 

tagit ställning till direktivets bestämmelser i domskälen.250 Detta kan ge en 

indikation på att RB 30:3 kommer att tillämpas på samma sätt som tidigare. Vilket 

innebär att domstolen är fri att avvika från åklagarens rubricering efter avslutad 

huvudförhandling och döma den tilltalade enligt domstolens bedömning av 

gärningen och dess rättsliga beteckning. Just i 2014 års fall kan det kanske anses 

oproblematiskt då HD:s bedömning får anses ligga i linje med Europadomstolens 

avgörande i De Salvador Torres där den nya beteckningen ansågs vara en 

inneboende del av åtalet.251 Generellt sett är dock rätten till information om den 

brottsliga beteckningen enligt Lindell en tvingande rättsgrundsats och detta 

uttalande ligger i linje med Europadomstolens praxis ibland annat Pélissier och 

Sassi.252  

                                                           
248 Se Heuman, s. 536-548 och Lindell, s. 196. 
249 Se redogjorda rättsfall under avsnitt 6.2.1.  
250 Det är möjligt att det diskuterats under överläggningen men inte tagits med i domskälen.  
251 De Salvador Torres mot Spanien, p. 33.  
252 Lindell, s. 196. 
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Jura novit curias betydelse i brottmål kan möjligen anses vara begränsad då straff-

rättsliga stadganden ofta har en sådan utformning som gör att andra stadganden 

utesluts.253 Domstolarna tenderar också att beakta Europadomstolens krav.254 

Praxis visar dock att domstolarna inte beaktar skyldigheterna enligt EKMR fullt ut 

eller i vart fall tolkar dem på ett annat sätt än vad Europadomstolen har gjort.255 

Ibland lämnas skyldigheten att underrätta den tilltalade om ny rubricering upp till 

domstolarnas goda minne. Detta kan leda till att tillämpningen inte blir enhetlig 

när det enligt HD:s praxis är upp till varje sittande rätt att avgöra om den tilltalade 

har behov av att underrättas enligt resonemanget i NJA 2004 s. 757. Domstolarna 

är i det stora hela medvetna om att den tilltalade ska underrättas och det har i 

svenska förarbeten uttalats detta ofta är lämpligt.256 Faktum kvarstår dock att 

skyldigheten inte är lagstadgad och att domstolarna tolkar skyldigheten på olika 

sätt. Osäkerheten i rättstillämpningen av genomförandebestämmelserna gällande 

direktiv 2012/13/EU artikel 6.4  i form av RB 30:3 och JO-beslutet äventyrar EU:s 

allmänna strävan om rättssäkerhet, samt direktivets åsyftade resultat att fastställa 

Europadomstolens praxis och att säkerställa rätten till information vid 

straffrättsliga förfaranden.257  

6.2 Identifiering av hur Sverige brustit i sin skyldighet att 

implementera artikel 6.4  

I framställningen har det presenterats fyra alternativa sätt enligt vilka ett direktiv 

kan ha blivit felaktigt genomfört. Det första är när direktivet inte föranlett några 

åtgärder i medlemsstaten trots att det identifierats att detta vore nödvändigt. Det 

andra är när direktivet redan anses implementerat genom befintlig ordning, vilket 

visar sig vara en felaktig uppfattning. Det tredje är att den rättsliga situationen inte 

uppfyller kraven enligt EU-domstolens praxis och det fjärde sättet är när medlems-

staten inte åtgärdat lagstiftning som strider mot direktivet.258     

                                                           
253 Fitger m.fl, Rättegångsbalken- kommentar till RB 30:3.  
254 Se exempelvis Nja 2014 s. 664 p.10 där HD hänvisar till EKMR artikel 6.  
255 Exempelvis Nja 2003 s. 486 och Nja 2004 s. 757.  
256 Prop 1986/87:89, s. 110. 
257 Se direktivets skäl.  
258 Prechal, s. 192.  
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Det första alternativet kan uteslutas ur denna analys då Sverige inte har dragit de 

slutsatser som skulle göra en sådan utredning möjlig. Det andra sättet däremot är 

aktuellt då det kan anses vara vad föregående analys behandlat under antagandet 

att det var felaktigt att anse att RB 30:3 var tillräckligt för att tillgodose kraven 

som uppställs i direktiv 2012/13/EU artikel 6.4. Det andra och tredje sättet är i viss 

mån sammanflätade. Det framgår av analysen till denna framställning att 

författaren är av åsikten att RB 30:3 inte var tillräckligt för att genomföra 

direktivets artikel 6.4. Motiveringen till denna åsikt baseras bland annat på den 

rättsliga situation som uppkommit till följd av implementeringen och det faktum 

att den inte är tillräckligt klar och precis i enlighet med EU-domstolens praxis. 

Således kan det i författarens mening också anses vara en felaktig implementering 

i förhållande till det tredje alternativet.  

Det fjärde alternativet behöver däremot förtydligas och uteslutas. RB 30:3 och 

principen om jura novit curia strider inte i sig mot rättigheten att underrättas om 

förändrad beteckning. Principen om jura novit curia lämnar endast behörighet för 

domstolen att beteckna den gärning som framgått av gärningsbeskrivningen och 

betitla den med ett lämpligt lagrum.259 Om domstolen inte hade denna möjlighet 

skulle en stor del av domstolarnas huvudverksamhet att försvinna, nämligen den 

att beteckna gärningarna och döma därefter. Således är RB 30:3 ingen lagstiftning 

som strider mot direktivets syften.260 I motsats till Heumans åsikt att RB 30:3 

behöver få en förändrad lydelse är författarens åsikt istället att ny lagstiftning hade 

behövt komma till stånd för att uppfylla direktiv 2012/13/EU och 

Europadomstolens krav.261 Heuman anför att RB:s regel om att domstol får 

tillämpa en annan straffbestämmelse än den som åklagaren åberopat strider mot 

Europadomstolens praxis.262 Detta påstående är enligt min mening felaktigt. Det 

finns ingen praxis från Europadomstolen som fastställt att domstolar inte får ändra 

                                                           
259 Lindell m.fl, s. 253-254 
260 Se dir 2012/13/EU.  
261 Se Heuman, s. 548.  
262 Se Heuman, s. 548. 
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beteckningen av en gärning.263 Det som otaliga gånger konstaterats är dock att den 

tilltalade måste underrättas om detta för att kunna tillgodose sitt försvar.264  

I sin artikel anför Heuman att svensk rätt måste tolkas i ljuset av EKMR.265 Sedan 

direktivets ikraftträdande kan åtminstone RB 30:3 anses utgöra ett genomförande 

av EU-rätt och av denna anledning är Stadgan tillämplig och ska användas som 

tolkningsunderlag vid tillämpningen av den svenska regeln.266 Heuman anförde 

också att RB 30:3 borde få en förändrad lydelse men gav inget förslag på hur detta 

skulle genomföras.267 I enlighet med vad som framkommit under utredningen till 

denna framställning kan konstateras att det är nödvändigt för domstolen att fritt 

kunna rubricera en gärning så länge förfarandet i övrigt är tillfredställande ur 

rättssäkerhetssynpunkt. För att förfarandet ska anses tillfredställande krävs dock 

att den tilltalade har haft möjlighet att tillvarata sitt försvar på det sätt som krävs 

genom direktivet och Stadgan. Därför är det inte RB 30:3 som behöver förändras, 

rätten att få bemöta en gärningsbeteckning efter domstolens överläggning är 

underreglerad. Att föredra vore därför kompletterande lagstiftning som 

uttryckligen stadgar en skyldighet för domstolen att underrätta den tilltalade om de 

efter huvudförhandlingen finner att de har för avsikt att beteckna den brottsliga 

gärningen på ett annat sätt än det som avhandlats under huvudförhandling.  

6.3 Avslutande anmärkningar gällande genomförandet av direktivet  

Enligt direktiv 2012/13/EU artikel 3.1.c ska en tilltalad person förses med 

information om de rättigheter som följer av artikel 6 i direktivet. Genom sådan 

rättighetsinformation går det kanske att göra den rättsliga situationen mer klar och 

precis för den tilltalade. Det klargjordes i direktivets skäl att det inte var 

nödvändigt att rättighetsinformationen formaterades i lag.268 Information är dock 

inte rättsligt bindande varför sådan information förmodligen inte kan ses som en 

tillräcklig åtgärd eftersom domstolarna inte är bundna av den och artikel 6.4 är 

                                                           
263 Se snarare det motsatta i Pélissier och Sassi mot Frankrike, p. 62.  
264 Se redogjord praxis från europadomstolen.  
265 Se Heuman, s. 536-537.  
266 Schmauch, s. 803.  
267 Se Heuman, s. 548.  
268 Se Dir 2012/13/EU, skäl 38.  
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avsedd att tillgodose rättigheter för enskilda vilket ställer högre krav på kvaliteten 

av implementeringen.269 

Vad som kan anmärkas ytterligare gällande den svenska implementeringen av 

direktiv 2012/13/EU är att den är präglad av fokus på förfarandet innan processen 

kommer till domstol. Direktivets tillämpningsområde omfattar dock hela 

processen.270 Valet att ta ett sådant fokus har inte motiverats i förarbetena varför 

det kan övervägas om det kanske inte var ett medvetet val. 

Ett slutligt besked i frågan huruvida Sverige implementerat direktivet på ett korrekt 

sätt avseende artikel 6.4 kan bara ges av EU-domstolen. Tillsvidare går det således 

inte att ge ett slutgiltigt svar på huruvida Sverige införlivat de krav som direktiv 

2012/13/EU ställer gällande information om anklagelsen under hela processen 

enligt direktivets tillämpningsområde. Utredningen påvisar dock brister i de 

överväganden som gjorts vid genomförandet av direktivet i Sverige. Att ett land 

som är anslutet till Europakonventionen och som vid genomförandet och 

tillämpningen av EU-rätt har att beakta Stadgan samt de i direktivet uppställda 

rättigheterna, inte har en reglering som tillförsäkrar den tilltalade rätten att 

underrättas om förändrad brottsbeteckning som säkerställer ett effektivt försvar är 

undermåligt. Ett av direktivets mål var att underlätta för principen om ömsesidigt 

erkännande.271 För att uppnå detta ville EU fastställa detaljerade bestämmelser till 

skydd för de processuella rättigheter som framkommer av Europakonventionen 

och Stadgan.272 Skyddet skulle vara starkare än det skydd som framkommer av 

dessa rättsakter varför också Europadomstolens praxis skulle fastställas genom 

direktivet.273 Studiet av Europadomstolens praxis visar att det ställs höga krav på 

att den tilltalade ska underrättas om brottsbeteckningen förändras och dessa krav 

tillgodoses i dagsläget inte i svensk rätt då svenska domstolar anser sig ha 

tolkningsföreträde i att avgöra när en tilltalad behöver underrättas.274 En ordning 

                                                           
269 Mål C-29/84, p. 23.  
270 Dir 2012/13/EU, artikel 2.  
271 Se Dir 2012/13/EU, skäl 3 och 8.  
272 Se Dir 2012/13/EU, skäl 8.  
273 Se Dir 2012/13/EU, skäl 14, 40 och 42.  
274 Se Nja 2004 s. 757.  
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som den nuvarande skulle kunna motverka det effektiva genomförandet av EU-

rätten samt försvåra för det ömsesidiga erkännandet mellan medlemsstaterna. 

Andra medlemsstater kan inte med säkerhet veta att Sveriges rättsprocess 

tillgodosett de krav som framgår av direktiv 2012/13/EU, Stadgan och 

Europakonventionen. 

 

7 Slutsats 

7.1 Författarens avslutande reflektion och svar på frågeställningen  

Det får med anledning av det anförda anses enligt denna framställning att direktiv 

2012/13/EU artikel 6.4 inte har genomförts i svensk rätt på ett sätt som motsvarar 

det avsedda resultatet med direktivet.  Den rättsliga situation som uppkommit 

genom Sveriges hänvisning till RB 30:3 och till JO-beslutet är inte tillräckligt klar 

och precis för att uppfylla kraven enligt EU-domstolens rättspraxis. Av denna 

anledning borde Sverige genom lag fastställa skyldigheten för domstolarna att 

underrätta den tilltalade när de har för avsikt att tillämpa en annan brottsbeteckning 

än den som åklagaren anfört. Detta för att säkerställa rätten till en rättvis rättegång 

som stadgas i Stadgan artikel 47-50 samt EKMR artikel 6 och för att uppfylla 

minimikraven som framgår av direktiv 2012/13/EU artikel 6.4.  
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